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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
49/2006. (III. 10.) Korm.

rendelete

a földgázellátásról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII.
tör vény (a továb biak ban: GET) 55.  §-ának a), to váb bá
c)–k), va la mint p) és q) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 111/2003.
(VII. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) be ve ze tõ
ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Kor mány a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII.
tör vény (a továb biak ban: GET) 55.  §-ának a), to váb bá
c)–k), va la mint p) és q) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:”

2.  §

(1) A Vhr. 1.  §-ának 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„4. el szá mo lá si idõ szak: a szer zõ dés ben rög zí tett egy -

mást kö ve tõ két mé rõ le ol va sás kö zöt ti idõ szak;”

(2) A Vhr. 1.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„6. fi ze tõ: adott fo gyasz tá si he lyen lévõ fo gyasz tó gáz -

fel hasz ná lá sá nak el len ér té két és egyéb dí ja it (alap díj, tel -
je sít mény díj stb.) szám la el le né ben ki egyen lí tõ ter mé sze -
tes vagy jogi sze mély;”

(3) A Vhr. 1.  §-ának 9–12. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„9. füg get len szak ér tõ: olyan ter mé sze tes sze mély, jogi

sze mély, vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa -
ság, aki vagy amely nek tag ja, al kal ma zott ja vagy meg bí -
zott ja az ál ta la vizs gált te rü let re vo nat ko zó meg fe le lõ is -
me re tek kel, fel sõ fo kú vég zett ség gel, il let ve szak ér tõi jo -

go sult ság gal ren del ke zik, és azon ügy fél lel, aki nek az
ügyé ben szak vé le ményt ad, sem mi fé le jogi, szer ve ze ti,
gaz da sá gi ér de kelt sé gi, il let ve a Ptk. 685.  §-ának b) pont ja
sze rin ti hoz zá tar to zói vi szony ban nem áll, il let ve a szak -
vé le mény tár gyát ké pe zõ ügy ben köz re mû kö dõ ként, ügy -
in té zõ ként nem járt el;

10. gáz év: a tárgy év jú li us 1-jei gáz nap kez de té tõl a kö -
vet ke zõ év jú ni us 30-ai gáz nap vé gé ig ter je dõ idõ szak;

11. hosszú táv ra le kö tött ka pa ci tás: leg alább két gáz év -
re le kö tött szál lí tó-, el osz tó- és tá ro lóka pa ci tás;

12. hoz zá fé rés re jo go sul tak: a GET 30.  §-ának
(1)–(4) be kez dé se i ben fel so rol tak;”

(4) A Vhr. 1.  §-ának 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„16. ki egyen lí tõ föld gáz: adott gáz na pon a hoz zá fé rés re

jo go sul tak ál tal az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer be be -
adott és a tény le ge sen vé te le zett föld gáz mennyi sé gek kö -
zöt ti kü lönb ség ki egyen lí té sé re a rend szer irá nyí tó ál tal fel -
hasz nált föld gáz mennyi ség;”

(5) A Vhr. 1.  §-ának 18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„18. má sod la gos ka pa ci tás-ke res ke de lem: a hoz zá fé -

rés re jo go sul tak ál tal fel nem hasz nált szál lí tói, tá ro lói,
elosz tói ka pa ci tá sok nak a rend szer irá nyí tó ál tal az Üze mi
és Ke res ke del mi Sza bály zat ban (a továb biak ban: ÜKSZ)
meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nõ újra ér té ke sí té se;”

(6) A Vhr. 1.  §-ának 20–26. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zé sek lép nek:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„20 mér leg kör: a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo -

gyasz tók azon cso port ja, akik ne vé ben és meg ha tal ma zá -
sá val a mér leg kör fe le lõs köt ka pa ci tás le kö té si és rend -
szer hasz ná la ti szer zõ dést, és biz to sít ja a napi ke res ke del mi 
egyen súlyt az ÜKSZ el já rá si rend jé nek meg fele lõen;

21. mér leg kör fe le lõs: a mér leg kört al ko tó ta gok ál tal a
mér leg kör ve ze té sé vel és kép vi se le té vel meg bí zott, il let ve
meg ha tal ma zott mér leg kör tag, aki a mér leg kört al ko tó ta -
gok ne vé ben jo go kat sze rez és kö te le zett sé ge ket vál lal, va -
la mint el vég zi mind azon fel ada to kat, ame lye ket e ren de -
let, az ÜKSZ és a mér leg kö ri meg ál la po dás ré szé re meg ál -
la pít;

22. napi szál lí tó ve ze ték: a rend szer irá nyí tó ál tal meg ha -
tá ro zott, adott gáz nap ra és adott be táp lá lá si pont ra vo nat -
ko zó, be, il let ve ki táp lá lá si pont ra vo nat ko zó ki szál lít ha tó
föld gáz mennyi ség;

23. na pon be lü li ke res ke de lem: a föld gáz mennyi sé gek -
nek, va la mint a szál lí tá si és tá ro lá si ka pa ci tá sok nak a tár -
gyi gáz na pon be lül tör té nõ ke res ke del me, amely a no mi -
ná lá sok és a va lós igény kö zöt ti el té rés ki egyen lí té se ér de -
ké ben tör té nik;

24. no mi ná lás: a hoz zá fé rés re jo go sult ál tal – az elosz -
tói, szál lí tói, il let ve tá ro lói en ge dé lye sek kel kö tött szer zõ -
dés ben rög zí tett mennyi ség, il let ve ka pa ci tás le kö tés alap -
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ján – a be táp lá lá si és ki adá si pon tok ra az ÜKSZ-ben rög zí -
tett el já rá si rend ben meg ha tá ro zott föld gáz mennyi ség, il -
let ve tel je sít mény-igény gáz nap ra tör té nõ meg adá sa;

25. nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó: az a ke -
res ke del mi szer zõ dés alap ján sa ját fel hasz ná lás ra föld gázt
vá sár ló fel jo go sí tott fo gyasz tó, akit a köz üze mi szer zõ dé -
sé nek fel mon dá sát köve tõen (új fo gyasz tó ese té ben anél -
kül) a szál lí tó vagy az el osz tó a sa ját rend sze rén nyil ván -
tar tás ba vett;

26. op ci ós for rás: a hoz zá fé rés re jo go sul tak ál tal gáz na -
pon a szál lí tó rend sze ri be táp lá lá si pon to kon fel aján lott, és
a rend szer irá nyí tó ál tal a rend szer egyen súly meg tar tá sa ér -
de ké ben igény be ve he tõ for rás vál toz ta tá si le he tõ ség;”

(7) A Vhr. 1.  §-ának 28. és 29. pont jai he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„28. rész szám la: a bá zis idõ szak fo gyasz tá si ada tai

alap ján meg ha tá ro zott havi gáz mennyi sé get, il let ve hõ -
mennyi sé get és a havi alap dí jat vagy tel je sít mény dí jat tar -
tal ma zó szám la bi zony lat;

29. rö vid táv ra le kö tött ka pa ci tás: két gáz év nél rö vi -
debb idõ tar tam ra le kö tött szál lí tó-, el osz tó- és tá ro ló ka pa -
ci tás;”

(8) A Vhr. 1.  §-ának 31. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„31. Sza bály za ti Bi zott ság: a rend szer irá nyí tó, az egyes

en ge dély esi kö rök és a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott
fo gyasz tói kör egy-egy sza va za ti jog gal ren del ke zõ kép vi -
se lõ i bõl álló, az ÜKSZ ki dol go zá sá ra és mó do sí tá sa i nak
el vég zé sé re meg ala kí tott mun ka cso port;”

(9) A Vhr. 1.  §-a a kö vet ke zõ 34–40. pon tok kal egé szül
ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„34. gáz nap: az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott 24 órás idõ -

szak;
35. ki egyen sú lyo zá si pót díj: a föld gáz szál lí tó rend sze -

ren a tel jes be táp lá lás és a tel jes vé te le zés össze ha son lí tá sa 
alap ján meg ál la pí tott, és a meg en ge dett el té rés túl lé pé se
 miatt a hoz zá fé rés re jo go sult ál tal fi ze tett, az ÜKSZ-ben
meg ha tá ro zott mér té kû pót díj, amely nem ál ta lá nos for gal -
mi adó kö te les szank ci ós díj;

36. fo gyasz tá si igény be je len tés: az át vé tel re ter ve zett
föld gáz mennyi ség nek a köz üze mi szol gál ta tó és a rend -
szer mû kö dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó je len tõ sé gû
rend szer hasz ná ló ál tal le kö tött ka pa ci tás figye lembe véte -
lével a ki adá si pon tok ra, az ÜKSZ-ben rög zí tett el já rá si
rend nek meg fele lõen gáz nap ra tör té nõ meg adá sa;

37. új ra no mi ná lás: a no mi ná lás nak az ÜKSZ-ben rög -
zí tett el já rá si rend sze rint tör té nõ mó do sí tá sa;

38. no mi ná lá si el té ré si díj: a gáz nap ra, az adott be táp lá -
lá si/ki adá si pont ra vo nat ko zó utol já ra jó vá ha gyott no mi -
nált és a tény le ge sen igény be vett gáz mennyi ség – az
ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott %-ot meg ha la dó – kü lön bö ze te
alap ján fi ze ten dõ díj;

39. te lep he lyi fo gyasz tó: a te lep he lyi ve ze té ken föld gázt 
vé te le zõ, a te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye se ál tal föld gáz zal
el lá tott fel hasz ná ló, va la mint a te lep he lyi ve ze té kes szol -
gál ta tás ban ré sze sí tett köz üze mi és nyil ván tar tás ba vett
fel jo go sí tott fo gyasz tó;

40. vá sá rolt ka pa ci tás (az el osz tó rend szer át adás-át vé -
te li pont ján): a fo gyasz tó ren del ke zé sé re álló olyan ka pa -
ci tás, ame lyet há ló zat fej lesz tés sel, be ru há zá si hoz zá já ru -
lás sal, vagy csat la ko zá si díj meg fi ze té sé vel vá sá rolt meg,
vagy egyéb iga zolt mó don szer zett meg az adott átadás-
 átvételi pont ra.”

3.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ al cím mel és 1/A–1/E.  §-ok kal egé -
szül ki:

„(A GET 4.  §-ához)

1/A.  § (1) A szál lí tó, tá ro ló, el osz tó, a köz üze mi nagy -
ke res ke dõ, köz üze mi szol gál ta tó, a föld gáz ke res ke dõ, a
szer ve zett föld gáz pi ac, va la mint a pro pán-, bu tán gázt és
ezek ele gye it el osz tó és szol gál ta tó en ge dé lye se kö te les a
GET 14.  §-ának (10) és (11) be kez dé se alap ján üz let sza -
bály za tot ki dol goz ni. Azon en ge dé lye sek, akik az alap te -
vé keny sé gük vég zé sé re ki adott mû kö dé si en ge dé lyük
mel lett ha tá ron ke resz tü li föld gáz szál lí tó-ve ze ték hez való
hoz zá fé ré si en ge déllyel is ren del kez nek, ez utób bi te vé -
keny sé gük re kü lön üz let sza bály za tot nem kö te le sek ké szí -
te ni. A rend szer irá nyí tó ese té ben az ál ta la nyúj tott szol gál -
ta tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a szál lí tói en ge dé -
lyes üz let sza bály za ta tar tal maz za. A ha tá ron ke resz tü li
föld gáz szál lí tó-ve ze ték hez való hoz zá fé ré si en ge déllyel
ren del ke zõ fel jo go sí tott fo gyasz tó üz let sza bály zat ké szí té -
sé re nem kö te les. A köz üze mi szol gál ta tó üz let sza bály za -
tát a Hi va tal a fo gyasz tói ér dek kép vi se le tek szer ve ze te i vel 
egyez tet ve, azok vé le mé nyé nek is me re té ben hagy ja jóvá.

(2) Az en ge dé lye sek üz let sza bály za tá nak kö te le zõ tar -
tal mi ele me it e ren de let 5. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) A pro pán-, bu tán gá zok és ezek ele gye i nek ve ze té -
ken tör té nõ el osz tá sá ra és szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó mû -
kö dé si en ge dé lyes üz let sza bály za tá nak el ké szí té sé nél e
ren de let 5. szá mú mel lék le té ben a föld gáz elosz tói és föld -
gáz köz üze mi szol gál ta tói üz let sza bály zat tar tal mi ele me i -
re elõ ír ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) A Hi va tal az üz let sza bály zat jó vá ha gyá sa so rán
vizs gál ja a jog sza bá lyok nak és az ÜKSZ-nek való meg fe -
le lõ sé get, va la mint a fo gyasz tói ér de kek ér vé nye sü lé sét. A 
Hi va tal meg ta gad ja az üz let sza bály zat vagy an nak egyes
ré szei jó vá ha gyá sát, ha az jog sza bály ba, a Hi va tal ha tá ro -
za tá ba üt kö zik, vagy ha a fo gyasz tók jo gos ér de ke it sér ti.

(5) A Hi va tal ha tár idõ ki tû zé sé vel, va la mint a ha tár idõ
el mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye i re való fi gyel mez te -
tés sel az üz let sza bály za tok mó do sí tá sát írja elõ, ha azok a
ver seny pi a ci mû kö dés nek a za va rát okoz zák, vagy aka dá -
lyoz zák az ár sza bá lyo zás ban fog lalt el vek és sza bá lyok ér -
vé nye sü lé sét, il let ve ha egyes fo gyasz tók kal szem ben in -
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do ko lat lan meg kü lön böz te té sek al kal ma zá sát te szik le he -
tõ vé. Amennyi ben az en ge dé lyes a Hi va tal fel hí vá sá nak
ha tár idõ ben nem tesz ele get, a Hi va tal a GET 13.  §-ában
meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ket al kal maz za.

(6) Amennyi ben az Eu ró pai Bi zott ság va la mely Fõ igaz -
ga tó sá ga dön té sé vel az en ge dély kö te les te vé keny sé get
érin tõ kö te le zett ség vég re haj tá sát írja elõ az en ge dé lyes ré -
szé re, úgy az érin tett en ge dé lyes nek kö te le zõ ez zel a dön -
tés sel az üz let sza bály za tát ki egé szí te nie és ak tu a li zál va
be nyúj ta ni a Hi va tal hoz jó vá ha gyás vé gett. A Hi va tal ez -
zel a dön tés sel kap cso lat ban az en ge dé lyes mû kö dé si en -
ge dé lyét hi va tal ból mó do sít hat ja.

1/B.  § (1) A Hi va tal a ha tó sá gi el len õr zé si te vé keny sé -
gét a GET-ben, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény ben (a továb biak ban: Ket.) meg ha tá ro zott
ren del ke zé sek sze rint vég zi. A Hi va tal hely szí ni el len õr -
zést tart hat az en ge dé lyes szék he lyén, te lep he lyén, il let ve
min den olyan he lyen, ahol en ge dély kö te les te vé keny sé get
foly tat nak, to váb bá ahol en ge dély ben meg ha tá ro zott esz -
kö zök van nak. A hely szí ni el len õr zést vég zõ sze mély ré -
szé re a Hi va tal meg bí zó le ve let ál lít ki, ame lyet az en ge dé -
lyes kép vi se lõ jé nek, al kal ma zott já nak, il let ve meg ha tal -
ma zott já nak, ké rés re át kell adni. Az üze mi be ren de zé se -
ket érin tõ hely szí ni el len õr zést a mun ka vé del mi és mû sza -
ki-biz ton sá gi elõ írások meg tar tá sá val kell le foly tat ni.

(2) Amennyi ben az en ge dé lyes az el len õr zés le foly ta tá -
sát nem te szi le he tõ vé, a Hi va tal azt a jog sza bály ban fog -
lalt en ge dély esi kö te le zett sé gek meg sze gé sé nek mi nõ sí ti.

1/C.  § A 100 000-nél ke ve sebb rá csat la ko zott fo gyasz -
tót el lá tó és új föld gáz el osz tá si és köz üze mi szol gál ta tá si
en ge dé lyes re vo nat ko zó an az en ge dé lyes te vé keny sé gek
foly ta tá sá nak mi ni má lis mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it, va la -
mint elv árt szín vo na lát a Hi va tal az azo nos en ge dély tí pu -
so kon be lül, en ge dély esen ként egye di el bí rá lás alap ján, el -
té rõ en is meg ál la pít hat ja, ez azon ban az or szá gos szint hez
ké pest nem ered mé nyez he ti a fo gyasz tók el lá tás biz ton sá -
gá nak csök ke né sét.

1/D.  § (1) A Hi va tal e ren de let 10. szá mú mel lék le té ben
fel so rolt köz ér de kû nek nyil vá ní tott ha tá ro za ta it a hon lap -
ján te szi köz zé.

(2) A köz ér de kû nek nyil vá ní tott ha tá ro za tok nak a Hi va -
tal csak azon pont ja it te szi köz zé, ame lyek ál lam- vagy
szol gá la ti tit kot nem tar tal maz nak, to váb bá ha köz zé té te -
lü ket jog sza bály nem tilt ja vagy kor lá toz za.

(3) A Hi va tal köz ér de kû ha tá ro za ta i nak köz zé té te le so -
rán a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok
nyil vá nos sá gá ról  szóló kü lön jog sza bály ren del ke zé se i nek 
figye lembe véte lével kell el jár ni.

1/E.  § (1) A Hi va tal a Ket. 76.  §-ában meg ha tá ro zot tak
sze rint a fo gyasz tói pa na szok el in té zé se, va la mint a GET
52.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a
köz ér dek és az ügy fél szem pont já ból is elõ nyös ren de zés
ér de ké ben ha tá ro zat ho za tal he lyett az ügy fél lel ha tó sá gi
szer zõ dést köt het.

(2) A ha tó sá gi szer zõ dés meg kö té sét mind az ügy fél,
mind a Hi va tal kez de mé nyez he ti.

(3) Amennyi ben több ügy fél kö zö sen kéri a Hi va tal jó -
vá ha gyó ha tá ro za tát, és ha tá ro zat ho za tal he lyett ha tó sá gi
szer zõ dés meg kö té sé re ke rül sor, a szer zõ dés ér vé nyes sé -
gé nek fel té te le, hogy azt va la mennyi ügy fél alá ír ja.”

4.  §

(1) A Vhr. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A GET 7.  §-ának a)–h) pont ja i ban, va la mint
j) pont já ban meg ha tá ro zott en ge dély kö te les te vé keny sé -
get csak a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló kü lön tör vény ha -
tá lya alá tar to zó, bel föl di szék hellyel ren del ke zõ kor lá tolt
fe le lõs sé gû tár sa ság vagy rész vény tár sa ság, to váb bá kül -
föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe – ha
ez utób bi vál lal ko zás szék hely sze rin ti ál la ma és a Ma gyar
Köz tár sa ság kö zöt ti nem zet kö zi szer zõ dés ezt biz to sít ja –
vé gez het, amennyi ben meg fe lel a GET-ben, az e ren de let -
ben és az egyéb jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek. A GET 9.  §-a (1) be kez dés ének k) pont já ban meg -
ha tá ro zott en ge dély kö te les te vé keny sé get csak a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb -
biak ban: Ptk.) 685.  § c) pont já ban meg ha tá ro zott, bel föl di
szék hellyel ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet foly tat hat.”

(2) A Vhr. 2.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A GET 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
en ge dély irán ti ké re lem hez a 3. szá mú mel lék let ben fog lalt 
do ku men tu mo kon túl me nõ en a kö vet ke zõ ira to kat kell csa -
tol ni:]

„a) a GET 9.  §-ának (3) be kez dés ében elõ írt, a te vé -
keny ség vég zé sé hez szük sé ges esz kö zök és azok be ren de -
zé sei több sé gi tu laj do ná nak iga zo lá sát a tel jes üze mel te tett 
rend szer be mu ta tá sá val, amely re vo nat ko zó an a föld gáz -
ipa ri vál lal ko zás tu laj do nos ként, il let ve a tu laj do ná ban
nem lévõ esz köz há nyad te kin te té ben a tu laj do no sok kal
kö tött üze mel te té si szer zõ dés alap ján gya ko rol ja a te vé -
keny sé gét. A több sé gi tu laj dont az en ge dé lyes föld gáz ipa -
ri vál lal ko zás ál tal üze mel te tett esz köz va gyon könyv sze -
rin ti ér té ke alap ján kell meg ha tá roz ni;”

(3) A Vhr. 2.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) Az en ge dé lyes nek ren del kez nie kell to váb bá]

„c) a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
(a továb biak ban: Bt.) 24.  §-ában fog lal ta kon túl, a min den
en ge dé lyes te vé keny ség re – ki vé ve a föld gáz ke res ke del -
mi te vé keny sé get – vo nat ko zó, arra fel jo go sí tott ta nú sí tó
szer ve zet ál tal jó vá ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer rel.
Amennyi ben ez zel az en ge dély ké re lem be nyúj tá sa kor
nem ren del ke zik, az en ge dély ké rel met be nyúj tó nak az erre 
vo nat ko zó ter vét kell be nyúj ta nia, és en nek a kö ve tel -
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mény nek az en ge dély ki adá sá tól szá mí tott két éven be lül
kell meg fe lel nie.”

(4) A Vhr. 2.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A kül föl di szék he lyû vál lal ko zás en ge déllyel ren -
del ke zõ ma gyar or szá gi fi ók te le pe kö te les be je len te ni a Hi -
va tal szá má ra min den olyan fo lya mat ban lévõ cég jo gi el -
já rást vagy vál to zást, amely a kül föl di szék he lyû vál lal ko -
zás sal kap cso la tos, és amely az en ge dély esi te vé keny sé gét
érin ti.

(9) Az en ge dé lyes ha tá ro zat lan ide jû en ge délyt ab ban
az eset ben kap hat, ha ren del ke zik az en ge dély esi te vé -
keny ség vég zé sé hez szük sé ges esz kö zök (szál lí tó-, el osz -
tó ve ze té kek, il let ve tá ro lók) több sé gi tu laj do ná val a tel jes
üze mel te tett esz köz há nyad te kin te té ben.

(10) Az en ge dé lyes – a több sé gi tu laj do ná ban nem lévõ
esz köz há nyad te kin te té ben – a tu laj do nos sal a 28.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti üze mel te té si szer zõ dés meg kö té sét köve -
tõen gya ko rol hat ja en ge dély esi te vé keny sé gét.”

5.  §

(1) A Vhr. 3.  §-át meg elõ zõ „A be fo lyás szer zés sza bá -
lyai az en ge dé lye zés so rán” al cím he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím lép: 

„A be fo lyás szer zés en ge dé lye zé se”

(2) A Vhr. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) Amennyi ben a ké rel me zõ egy en ge dé lyes tár -

sa ság ban je len tõs be fo lyást, több sé gi vagy köz vet len irá -
nyí tást biz to sí tó be fo lyást kí ván sze rez ni, a be fo lyás szer -
zés jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem hez csa tol ni kell a kö vet ke -
zõ ira to kat:

a) a ké rel me zõ tár sa sá gi szer zõ dé sé nek (ala pí tó ok ira -
tá nak, alap sza bá lyá nak vagy en nek meg fe le lõ egyéb irat -
nak) egy má so la ti pél dá nyát, kül föl di vál lal ko zás ese té ben 
an nak hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sát;

b) a ké rel me zõ há rom hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo -
na tát, kül föl di vál lal ko zás ese tén a kül föl di vál lal ko zás
cég- vagy vál la la ti nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé se iga -
zo lá sá nak hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sát;

c) amennyi ben a ké rel me zõ ter mé sze tes sze mély, az
ügy fél-azo no sí tás hoz szük sé ges ada ta it, vagy a ter mé sze -
tes sze mély azo no sí tó ada ta it (a ké rel me zõ neve – nõk nél
le ány ko ri név is –, a szü le té si hely és idõ, any ja neve) és a
bün tet len elõ éle té re vo nat ko zó iga zo lást;

d) amennyi ben a ké rel me zõ gaz da sá gi tár sa ság, az elõ -
zõ há rom évre vo nat ko zó, könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett
mér le gét és ered mény ki mu ta tá sát;

e) a ké rel me zõ elõ zõ üz le ti évre vo nat ko zó kon szo li -
dált éves be szá mo ló ját, ha az irá nyí tó tár sa ság kon szo li -
dált be szá mo ló ké szí té sé re kö te le zett;

f) a ké re lem mel érin tett gaz da sá gi tár sa ság, kül föl di
vál lal ko zás vagy ter mé sze tes sze mé lyek tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba fog lalt nyi lat ko za tát arra vonatko -
zóan, hogy hoz zá já rul nak az en ge dély irán ti ké re lem hez

mel lé kelt ira tok ban fog lal tak va ló di sá gá nak a Hi va tal ál tal 
meg ke re sett szer vek út ján tör té nõ el len õr zé sé hez;

g) a be fo lyás szer zés alap já ul szol gá ló jog ügy let le írá -
sát és az azt iga zo ló szer zõ dé se ket és egyéb ok ira to kat,
kül föl di vál lal ko zás ese tén az ok ira tok hi te les ma gyar
nyel vû for dí tá sát;

h) a ké rel me zõ ál tal ki adott, ok irat ba fog lalt, cégsze -
rûen alá írt, tel jes bi zo nyí tó ere jû tel jes sé gi nyi lat ko za tot
– amennyi ben az nem ma gyar nyel ven ke rült ki ál lí tás ra,
an nak hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sát is –, amely tar tal -
maz za, hogy a ké re lem ben le írt jog ügy le tek te kin te té ben,
il let ve az azok hoz kap cso ló dó an be nyúj tott és azok ban hi -
vat ko zott ok ira to kon kí vül más, az ügy let tár gyát be fo lyá -
so ló szer zõ dés, meg ál la po dás, ok irat nem ke let ke zett,
ilyen ok irat alá írá sá ra a fe lek jö võ be li kö te le zett sé get nem
vál lal tak, és a be nyúj tott ok ira tok a fe lek szer zõ dé ses aka -
ra tát tel jes kö rû en tar tal maz zák.

(2) A Hi va tal a be nyúj tott ira tok va ló di sá gát el len õriz -
he ti.”

6.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ al cím mel és 3/A.  §-sal egé szül ki:

„Harmadik személy által végzett tevékenységek,
valamint az engedélyes alapvetõ eszközeinek és vagyoni
értékû jogainak körérõl való rendelkezés jóváhagyása

3/A.  § (1) A Hi va tal az en ge dé lyes mû kö dé si en ge dé -
lyé ben fel so rolt en ge dély hez kö tött te vé keny sé gei egyes
ele me i nek más sze mély ál tal tör té nõ vég zé sét en ge dé lyez -
he ti. A Hi va tal az erre vo nat ko zó jó vá ha gyó ha tá ro za tá ban 
fel té te le ket ál la pít hat meg.

(2) Az en ge dé lyes kö te les biz to sí ta ni, hogy a Hi va tal
en ge dé lye alap ján az en ge dély kö te les te vé keny ség egyes
ele me i nek más sze mély ál tal tör té nõ vég zé se az en ge dély,
a GET, az e ren de let, az al kal ma zan dó kü lön jog sza bá -
lyok, az ÜKSZ, az en ge dé lyes üz let sza bály za ta és a Hi va -
tal en ge dé lyes re vo nat ko zó ha tá ro za tai ren del ke zé se i vel
össz hang ban tör tén jen.

(3) Az en ge dély kö te les te vé keny ség egyes ele me it vég -
zõ más sze mély kö te les a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
va la mennyi elõ írás meg is me ré sé re, be tar tá sá ra.

(4) Az en ge dé lyes az en ge dély kö te les te vé keny ség
egyes ele me it vég zõ más sze mély ál tal vég zett te vé keny sé -
gért úgy fe lel, mint ha azt maga vé gez te vol na.

(5) Amennyi ben az en ge dély kö te les te vé keny ség egyes
ele me it vég zõ más sze mély a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott va la mely elõ írást meg sze gi, a Hi va tal

a) az en ge dé lyes sel szem ben a GET 13.  §-ában fog lalt
jog kö vet kez mé nye ket al kal maz za, va la mint

b) vissza von hat ja az en ge dé lyes en ge dély kö te les te vé -
keny sé ge egyes ele me i nek más sze mély ál tal tör té nõ vég -
zé sét jó vá ha gyó ha tá ro za tát.

(6) Az en ge dély kö te les te vé keny ség ki szer ve zé sé re vo -
nat ko zó ké re lem hez csa tol ni kell a ké rel met meg ala po zó
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ira to kat, to váb bá az en ge dély kö te les te vé keny ség egyes
ele me it vég zõ más sze mély har minc nap nál nem ré geb bi
iga zo lá sát arra vo nat ko zó an, hogy a ké rel me zõ nek Ma -
gyar or szá gon az adó ha tó ság gal, a vám ha tó ság gal, il let ve a 
tár sa da lom biz to sí tá si szerv vel szem ben tar to zá sa nincs.

(7) A Hi va tal az (1) be kez dés sze rin ti mû kö dé si en ge -
dély ben meg ha tá roz za az en ge dé lyes alap ve tõ esz kö ze i -
nek és va gyo ni ér té kû jo ga i nak a kö rét, ame lyek az en ge -
dé lye zett te vé keny ség vég zé sé hez el en ged he tet le nül szük -
sé ge sek, és ame lyek kel az en ge dé lyes csak a Hi va tal elõ -
ze tes jó vá ha gyá sá val ren del kez het. A Hi va tal a mû kö dé si
en ge dély ben meg ha tá roz hat ja az en ge dély ben meg ha tá ro -
zott alap ve tõ esz kö zök nek és va gyo ni ér té kû jo gok nak
más sze mély ré szé re tör té nõ át ru há zá sa, át en ge dé se, lí -
zing be adá sa, il let ve egyéb mó don tar tós hasz ná lat ba adá -
sa, meg ter he lé se vagy biz to sí té kul való le kö té se jó vá ha -
gyá sá nak fel té te le it. Az e be kez dés ben meg ha tá ro zott ügy -
le tek jó vá ha gyá sá hoz csa tol ni kell a ké rel met meg ala po zó
ira to kat.

(8) Amennyi ben a ké rel me zõ a (7) be kez dés sze rint jó -
vá ha gyott ügy le tek kel kap cso la tos va la mely elõ írást meg -
sze gi, a Hi va tal a GET 13.  §-ában fog lalt jog kö vet kez mé -
nye ket al kal maz za.

(9) A Hi va tal jo go sult el len õriz ni az (1)–(7) be kez dé sek 
sze rint be nyúj tott ira tok va ló di sá gát.”

7.  §

(1) A Vhr. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az en ge dé lyes az en ge dély kö te les te vé keny sé ge ket 
sa ját szer ve ze tén be lül kö te les vé gez ni, ki vé ve azo kat,
amely nek más sze mély ál tal tör té nõ vég zé sé hez a Hi va tal
e ren de let alap ján hoz zá já rult.”

(2) A Vhr. 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az en ge dé lye sek – a föld gáz ke res ke dõi, a ha tá ron
ke resz tü li föld gáz szál lí tó ve ze ték hez való hoz zá fé rés sel
ren del ke zõ, va la mint a szer ve zett föld gáz pi a ci en ge dé lye -
sek ki vé te lé vel – kö te le sek be tar ta ni a leg ki sebb költ ség
el vét, és az ezt iga zo ló ada to kat a Hi va tal szá má ra hoz zá -
fér he tõ vé ten ni, kü lö nö sen a GET ha tá lya alá tar to zó ha tó -
sá gi áras, il let ve dí jas ter mé kek és szol gál ta tá sok, va la mint 
a hoz zá juk tar to zó rá for dí tá sok te kin te té ben, be le ért ve a
ki zá ró la gos sá gi jo go sult sá gú te vé keny ség el lá tá sá hoz
kap cso ló dó be szer zé sek üz let sza bály zat ban rög zí tett nyil -
vá nos ver se nyez te té si rend sze rét is.”

(3) A Vhr. 4.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(7) Az en ge dé lyes kö te les:]
„a) a fo lya ma tos gáz el lá tást ve szé lyez te tõ vál to zás ról,

an nak is mert té vá lá sá tól szá mí tott 1 mun ka na pon be lül a
Hi va talt tá jé koz tat ni, így kü lö nö sen a gáz be szer zé si szer -
zõ dés rend kí vü li okok  miatt tör té nõ meg szû né se, a ren del -

ke zés re álló for rá sok mennyi sé gé nek a fo gyasz tói igé nyek
alá csök ke né se, fi ze tés kép te len sé gé nek be áll ta, az elõ írt
pénz ügyi biz to sí té kok hi á nya, a föld gáz rend szer ka pa ci tá -
sá nak (szál lí tó-, tá ro ló-, el osz tó rend sze rek név le ges ka pa -
ci tá sá nak), a mû sza ki biz ton sá gi esz kö zök vagy a szak em -
be rek össze té te lé nek, lét szá má nak az en ge dé lyes te vé -
keny ség biz ton sá gos, meg fe le lõ mi nõ sé gû el lá tá sá hoz
szük sé ges mér ték alá csök ke né se ese tén;”

(4) A Vhr. 4.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A GET ál tal meg kö ve telt mû sza ki-biz ton sá gi, mi -
nõ ség irá nyí tá si kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té se ér de ké ben a
Hi va tal en ge dé lye zé si (mó do sí tá si) el já rá sát meg elõ zõ en a 
Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal (a továb biak ban: MBH) mi nõ -
sí ti e szem pon tok sze rint a föld gáz szál lí tá si, föld gáz tá ro lá -
si, föld gáz el osz tá si, va la mint a pro pán-, bu tán gá zok és
ezek ele gye i nek ve ze té ken tör té nõ el osz tá si és szol gál ta tá -
si mû kö dé si en ge dély ké rel me zõ jét.”

(5) A Vhr. 4.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(13) Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer min den, a te -
vé keny sé gük kel érin tett csat la ko zó pont já ra vo nat ko zó an

a) a szál lí tó nak az el osz tó val,
b) a szál lí tó nak vagy az el osz tó nak a tá ro ló val,
c) a szál lí tó nak vagy az el osz tó nak a ha tá ron túli rend -

szer üze mel te tõk kel,
d) a szál lí tó nak, a tá ro ló nak, az el osz tó nak a ter me lõ -

vel,
e) az el osz tó nak az el osz tó val,
f) a te lep he lyi en ge dé lyes nek az el osz tó val vagy szál lí -

tó val
meg kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás sal kell ren del -
kez nie az érin tett pont kö zös hasz ná la tá ra, a kö te le zett sé -
gek és fe le lõs sé gek rög zí té sé re, az el szá mo lá sok és a vi tás
kér dé sek ren de zé sé re. Az együtt mû kö dé si meg ál la po dá -
sok tar tal mi ele me it, va la mint ezen együtt mû kö dé si meg -
ál la po dá sok és a rend szer hasz ná lók kö zöt ti kap cso lat rend -
szert az ÜKSZ ha tá roz za meg.”

8.  §

A Vhr. 5.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A rend szer irá nyí tó ál tal a rend szer egyen súly

fenn tar tá sa ér de ké ben foly ta tott föld gáz be szer zés és -ér té -
ke sí tés, a szál lí tói, tá ro lói és az elosz tói en ge dé lyes ál tal a
sa ját fel hasz ná lá sa, há ló zat vesz te ség és mé ré si kü lönb ség,
va la mint tá ro lói pár na gáz pót lás mér té ké nek meg fe le lõ
föld gáz be szer zés nem mi nõ sül föld gáz-ke res ke del mi te -
vé keny ség nek, ezért az nem en ge dély kö te les.

(2) Nem mi nõ sül en ge dély kö te les föld gáz ipa ri te vé -
keny ség nek a tá ro lói en ge dé lyes ál tal a mo bil gáz zal
együt te sen ki ter melt pár na gáz ér té ke sí té se és pót lá sa,
 valamint a rend szer hasz ná ló ál tal a tá ro lói szol gál ta tás
 fizetési ga ran ci á ja ként fel aján lott tá ro lói mo bil gáz kész let

2182 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/28. szám



– a tá ro lói en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott
mó don tör té nõ – ér té ke sí té se.”

9.  §

A Vhr. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) Az en ge dé lyes te vé keny sé get foly ta tó ver ti ká -

li san in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás kö te les biz to sí ta ni,
hogy

a) a szál lí tói (be le ért ve a rend szer irá nyí tói) en ge dély -
kö te les te vé keny sé get vég zõ el kü lö nült szer ve ze ti egy sé -
get irá nyí tó sze mé lyek jo go sul tak le gye nek ön ál ló dön té -
sek meg ho za ta lá ra és vég re haj tá sá ra a szál lí tó rend szer ka -
pa ci tá sa i nak ér té ke sí té se, üze mel te té se, kar ban tar tá sa és
fej lesz té se te kin te té ben,

b) az elosz tói en ge dély kö te les te vé keny sé get vég zõ el -
kü lö nült szer ve ze ti egy sé get irá nyí tó sze mé lyek jo go sul -
tak le gye nek ön ál ló dön té sek meg ho za ta lá ra és vég re haj -
tá sá ra az elosz tói rend szer ka pa ci tá sa i nak ér té ke sí té se,
üze mel te té se, kar ban tar tá sa és fej lesz té se te kin te té ben,

c) a köz üze mi nagy ke res ke dõi, a köz üze mi szol gál ta -
tói, va la mint a föld gáz ke res ke dõi en ge dély kö te les te vé -
keny sé ge ket vég zõ szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi jo go sul tak 
le gye nek ha té kony, más te vé keny ség tõl füg get len dön té -
sek meg ho za ta lá ra és vég re haj tá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nem al kal maz ha tók:
a) a 100 000-nél ke ve sebb rá csat la ko zott fo gyasz tót el -

lá tó föld gáz el osz tá si,
b) a 100 000-nél ke ve sebb rá csat la ko zott fo gyasz tót el -

lá tó köz üze mi szol gál ta tá si,
c) a ve ze té kes pro pán-, bu tán gázt és ezek ele gye it el -

osz tó és szol gál ta tó, va la mint
d) a ha tár ke resz te zõ szál lí tó ka pa ci tás hoz való hoz zá -

fé ré si en ge dé lye sek ese té ben.”

10.  §

A Vhr. 7.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye, a ver seny -
sem le ges ség, az át lát ha tó ság, az üzem biz ton ság, az el lá tás
biz ton sá ga, a fo gyasz tók vé del me, va la mint a leg ki sebb
költ ség el vé nek ér vé nye sü lé se ér de ké ben a szál lí tó szál lí -
tói te vé keny sé ge kö ré ben kö te les biz to sí ta ni azt, hogy

a) a köz üze mi nagy ke res ke dõk, a föld gáz ke res ke dõk, a 
nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tók és a föld gáz -
ter me lõk azo nos el bá nás ban ré sze sül je nek, ide ért ve a kap -
csolt vál lal ko zá sa it is;

b) a köz üze mi nagy ke res ke dõk, a föld gáz ke res ke dõk, a 
nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tók és a föld gáz -
ter me lõk hoz zá fér hes se nek a sa ját ada ta ik hoz, va la mint a
köz ér de kû in for má ci ók hoz;

c) kap csolt vál lal ko zá sa sem köz vet le nül, sem köz vet -
ve ne ré sze sül jön elõny ben.”

11.  §

A Vhr. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye, a ver seny -
sem le ges ség, az át lát ha tó ság, az üzem biz ton ság, az el lá tás
biz ton sá ga, a fo gyasz tók vé del me, va la mint a leg ki sebb
költ ség el vé nek ér vé nye sü lé se ér de ké ben a tá ro lói en ge dé -
lyes tá ro lói te vé keny sé ge kö ré ben kö te les biz to sí ta ni azt,
hogy

a) a rend szer irá nyí tó, a szál lí tók, a köz üze mi nagy ke -
res ke dõk, a föld gáz ke res ke dõk, a nyil ván tar tás ba vett fel -
jo go sí tott fo gyasz tók, a föld gáz ter me lõk azo nos el bá nás -
ban ré sze sül je nek, ide ért ve azok kap csolt vál lal ko zá sa it is;

b) a rend szer irá nyí tó, a szál lí tók, a köz üze mi nagy ke -
res ke dõk, a föld gáz ke res ke dõk, a nyil ván tar tás ba vett fel -
jo go sí tott fo gyasz tók, a föld gáz ter me lõk hoz zá fér hes se -
nek a sa ját ada ta ik hoz, va la mint a köz ér de kû in for má ci ók -
hoz;

c) kap csolt vál lal ko zá sa sem köz vet le nül, sem köz vet -
ve ne ré sze sül jön elõny ben.”

12.  §

(1) A Vhr. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben a ké rel me zõ el osz tó há ló za tá ról el lát -
ni ter ve zett fo gyasz tók szá ma meg ha lad ja a 100 000 fo -
gyasz tót, az en ge dély kö te les te vé keny sé gé re vo nat ko zó an 
el ké szí tett ter ve zett mér le gé ben a jegy zett tõ ké jé nek mi ni -
má li san el kell érni a 300 mil lió fo rin tot. A 100 000-nél ke -
ve sebb rá csat la ko zott fo gyasz tót el lát ni ter ve zett en ge -
dély ké rel met be nyúj tó ese té ben az en ge dély kö te les te vé -
keny sé gé re vo nat ko zó an el ké szí tett ter ve zett mér le gé ben
a jegy zett tõ ké jé nek mi ni má li san el kell ér nie a 20 mil lió
fo rin tot.”

(2) A Vhr. 9.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A ké rel me zõ nek ren del kez nie kell]

„c) olyan sa ját szer ve zet tel, amellyel biz to sí ta ni tud ja az 
en ge dély kö te les te vé keny ség foly ta tá sát, vagy ezen te vé -
keny ség azon ele mé nek fel ügye le tét, amely nek más sal tör -
té nõ el vé gez te té sé hez a Hi va tal hoz zá já rult, az ön ál ló gaz -
dál ko dást, a hoz zá fé rés re jo go sul tak diszk ri mi ná ció men -
tes ki szol gá lá sát, va la mint sa ját rend sze ré nek a Hi va tal
erre vo nat ko zó ha tá ro za tá ban elõ írt szol gál ta tá si mi nõ ség -
nek meg fe le lõ mû sza ki szín vo na lon való tar tá sát;”

(3) A Vhr. 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye, a ver seny -
sem le ges ség, az át lát ha tó ság, az üzem biz ton ság, az el lá tás
biz ton sá ga, a fo gyasz tók vé del me, va la mint a leg ki sebb
költ ség el vé nek ér vé nye sü lé se ér de ké ben az elosz tói en ge -
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dé lyes elosz tói te vé keny sé ge kö ré ben kö te les biz to sí ta ni
azt, hogy

a) a rend szer irá nyí tó, a köz üze mi szol gál ta tók, a föld -
gáz ke res ke dõk, a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo -
gyasz tók, a föld gáz ter me lõk azo nos el bá nás ban ré sze sül -
je nek, ide ért ve azok kap csolt vál lal ko zá sa it is;

b) a rend szer irá nyí tó, a köz üze mi szol gál ta tók, a föld -
gáz ke res ke dõk, a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo -
gyasz tók, a föld gáz ter me lõk hoz zá fér hes se nek a sa ját ada -
ta ik hoz, va la mint a köz ér de kû in for má ci ók hoz;

c) kap csolt vál lal ko zá sa sem köz vet le nül, sem köz vet -
ve ne ré sze sül jön elõny ben.”

(4) A Vhr. 9.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(10) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(7) A GET 6.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti en ge dély -
ké re lem ese tén a Hi va tal a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott 15 na pon be lül írás ban fel hív ja az adott te le pü lés, te le -
pü lés rész, il let ve te rü let más ré sze in már el osz tá si te vé -
keny sé get vég zõ en ge dé lyest, nyi lat koz zon ar ról, hogy

a) az adott te le pü lés nek, te le pü lés rész nek, il let ve te rü -
let nek a ké re lem ben meg ha tá ro zott ré szén mi ért nem lé te -
sí tett el osz tó ve ze té ket,

b) ter ve zi-e a ké re lem ben meg ha tá ro zott te rü le ten az
el osz tó ve ze ték lé te sí té sét,

c) a b) pont ban fog lal tak meg va ló sí tá sa ese tén a lé te sí -
tés nek mi lye nek a vár ha tó mû sza ki-gaz da sá gi jel lem zõi, a
fo gyasz tó kat ter he lõ dí jai, költ sé gei, va la mint mi a lé te sí -
tés vál lalt ha tár ide je,

d) ha nem az en ge dé lyes vá lik jo go sult tá az el osz tó ve -
ze ték lé te sí té sé re, an nak mi lyen költ ség ki ha tá sai várha -
tóak a ké re lem ben nem sze rep lõ te le pü lés, te le pü lés rész,
 illetve te rü let rész fo gyasz tói szá má ra.

(8) Az en ge dé lyes a fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül kö te les a fel hí vás ban fog lal tak nak ele get
ten ni.

(9) Amennyi ben az en ge dé lyes ha tár idõ alatt nem nyi -
lat ko zik, a Hi va tal úgy te kin ti, hogy az en ge dé lyes a te rü -
let el lá tá sát nem ter ve zi, és az en ge dély ké re lem rõl a ren -
del ke zés re álló ada tok alap ján dönt.

(10) Amennyi ben az el osz tó ve ze ték lé te sí té se és üze -
mel te té se irán ti ké re lem ben sze rep lõ te le pü lés, te le pü lés -
rész vagy te rü let már sze re pel az en ge dé lyes fej lesz té si ter -
vé ben, és az en ge dé lyes vál lal ja az el osz tó ve ze ték lé te sí té -
sét a ké re lem mel azo nos fel té te lek kel és azo nos tel je sí té si
ha tár idõ vel, a Hi va tal a ké rel met el uta sít ja, és az en ge dé -
lyest kö te le zi a gázel osz tó ve ze ték meg va ló sí tá sá ra.”

13.  §

(1) A Vhr. 10.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A ké rel me zõ nek ren del kez nie kell]
„a) a ha zai tá ro lók ban ren del ke zés re álló föld gáz -

mennyi ség gel vagy a GET 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben
fog lal ta kat figye lembe véve a ki egyen lí tõ gáz vá sár lá sá val 

és ér té ke sí té sé vel össze füg gõ koc ká za tok ke ze lé sé re a
ban ki al szám lán el kü lö ní tett pénz esz köz zel, vagy ez zel
azo nos ér té kû, azo nos lik vi di tá sú, azo nos biz ton sá got
nyúj tó és ki zá ró lag e cél ra igény be ve he tõ ban ki hi tel ke -
ret tel vagy bel föl di szék he lyû hi tel in té zet ál tal vál lalt, il -
let ve fe lül ga ran tált, elsõ osz tá lyú, vissza von ha tat lan, fel -
té tel nél kü li bank ga ran ci á val. Az el kü lö ní tett pénz esz köz
csak ki egyen lí tõ gáz vá sár lá sá ra for dít ha tó 8 na pos után -
pót lá si kö te le zett ség mel lett. A ki egyen lí tõ gáz szük sé ges
mennyi sé gét az ÜKSZ-ben elõ írt mó don éven te kell meg -
ha tá roz ni;”

(2) A Vhr. 10.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A ké rel me zõ nek ren del kez nie kell]
„g) a fej lesz té si igé nyek meg ha tá ro zá sá ra és a tel jes

együtt mû kö dõ föld gáz rend szer fej lesz té si, ter ve zé si fo lya -
ma tá nak ko or di ná lá sá ra al kal mas szakemberállomány -
nyal;”

(3) A Vhr. 10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye, a ver seny -
sem le ges ség, az át lát ha tó ság, az üzem biz ton ság, az el lá tás
biz ton sá ga, a fo gyasz tók vé del me, va la mint a leg ki sebb
költ ség el vé nek ér vé nye sü lé se ér de ké ben a rend szer irá -
nyí tó rend szer irá nyí tói te vé keny sé ge kö ré ben kö te les biz -
to sí ta ni azt, hogy

a) a hoz zá fé rés re jo go sul tak, il let ve a csat la ko zó rend -
szer üze mel te tõk a rend szer irá nyí tó ré szé rõl azo nos, diszk -
ri mi ná ció men tes szol gál ta tás ban és azo nos el bá nás ban ré -
sze sül je nek;

b) a hoz zá fé rés re jo go sul tak, il let ve a csat la ko zó rend -
szer üze mel te tõk hoz zá fér hes se nek a sa ját ada ta ik hoz, va -
la mint a köz ér de kû in for má ci ók hoz;

c) kap csolt vál lal ko zá sa sem köz vet le nül, sem köz vet -
ve ne ré sze sül jön elõny ben.”

14.  §

A Vhr. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Föld gáz köz üze mi nagy ke res ke del mi en ge délyt az
kap hat, aki leg alább 3 évre elõ re fo lya ma to san ren del ke zik 
a for rá sok biz to sí tá sát szol gá ló olyan szer zõ dé sek kel,
ame lyek az ál ta la köz vet le nül és a köz üze mi szol gál ta tó -
kon ke resz tül köz vet ve el lá tott (vagy el lát ni ter ve zett)
köz üze mi fo gyasz tók igé nye i nek leg alább 80%-át el érik,
és ren del ke zik a to váb bi igé nyek sze rint le hív ha tó op ci ós
föld gáz mennyi sé gek kel is.”

15.  §

A Vhr. 13.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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„(1) Föld gáz köz üze mi szol gál ta tói en ge délyt az kap -
hat, aki leg alább 3 évre elõ re fo lya ma to san ren del ke zik
köz üze mi nagy ke res ke dõ vel vagy an nak jog elõd jé vel
meg kö tött el lá tá si szer zõ dés sel az ál ta la el lá tott (el lát ni
ter ve zett) köz üze mi fo gyasz tók igé nye i nek leg alább
80%-át el érõ mér té ké ig, és ren del ke zik a to váb bi igé nyek
sze rint le hív ha tó op ci ós mennyi sé gek kel is.

(2) Azok az en ge dé lye sek, ame lyek köz üze mi szol gál ta -
tá si te rü le tén az ál ta luk el lát ni ter ve zett fo gyasz tók szá ma
meg ha lad ja a 100 000 fo gyasz tót, az en ge dély kö te les te vé -
keny ség re vo nat ko zó an el ké szí tett ter ve zett mér le gük ben
a jegy zett tõ ké jük nek mi ni má li san el kell ér nie a 300 mil -
lió fo rin tot. A 100 000-nél ke ve sebb rá csat la ko zott fo -
gyasz tót el lát ni ter ve zett köz üze mi szol gál ta tói en ge dély -
ké rel met be nyúj tó ese té ben az en ge dély kö te les te vé keny -
sé gé re vo nat ko zó an el ké szí tett ter ve zett mér le gé ben a
jegy zett tõ ké jé nek mi ni má li san el kell érni a 20 mil lió fo -
rin tot.”

16.  §

A Vhr. 14.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé -
szül ki:

[(2) A ké rel me zõ nek ren del kez nie kell]

„g) a rend szer irá nyí tói en ge dé lyes sel egyez te tett, an -
nak in for ma ti kai plat form já hoz tör té nõ kap cso ló dás hoz
szük sé ges in for ma ti kai esz kö zök kel.”

17.  §

A Vhr. 18.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„18.  § (1) Az en ge dé lyes az en ge dély ki adá sá nak alap -
jául szol gá ló ada tok vál to zá sa ese tén kö te les az en ge dé -
lyes te vé keny ség fo lya ma tos sá gát biz to sí tó át me ne ti in -
téz ke dé sek meg té te le mel lett az adott vál to zást kö ve tõ
30 na pon be lül az en ge dély mó do sí tá sát ké rel mez ni.

(2) A föld gáz köz üze mi szol gál ta tás ra, föld gáz köz üze -
mi nagy ke res ke de lem re, föld gáz el osz tás ra és pro pán-, bu -
tán gá zok és ezek ele gye i nek ve ze té ken tör té nõ el osz tá sá ra
vo nat ko zó mû kö dé si en ge dé lyek mel lék le te i ben sze rep lõ
új te le pü lé sek, te le pü lés ré szek és te rü le tek (köz üze mi
nagy ke res ke dõ ese tén fo gyasz tók) en ge dé lye zé se, be kap -
cso lá si idõ pont já nak mó do sí tá sa, te le pü lé sek, te le pü lés ré -
szek és te rü le tek (köz üze mi nagy ke res ke dõ ese tén fo -
gyasz tók) el lá tá sa ki zá ró la gos sá gi jo gá ról tör té nõ le mon -
dá sa ese tén az en ge dély mó do sí tás hoz be nyúj tan dó ira to -
kat e ren de let 9. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az elosz tói rend szer en ge dé lye zé se szem pont já ból
az mi nõ sül új te le pü lés nek, te le pü lés rész nek, te rü let nek,
amely egyik elosz tói en ge dé lyes ré szé re ki adott mû kö dé si
en ge dély ben sincs ne ve sít ve, ki vé ve a GET 6.  §-ának
(2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott eset kört.

(4) Az en ge dé lyes nek a Hi va tal elõ ze tes jó vá ha gyá sát
kell kér nie a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki zá ró la gos -
sá gi jog ról tör té nõ le mon dás hoz.

(5) A föld gáz szál lí tói és tá ro lói en ge dé lyes mû kö dé si
te rü le té nek fej lesz té se, bõ ví té se, át ala kí tá sa, meg szün te té -
se, va la mint a föld gáz szál lí tói és tá ro lói rend szer alap ve tõ
esz kö ze i nek vál to zá sa ese tén a mû kö dé si en ge dély mó do -
sí tá sá hoz a ké rel me zõ e ren de let 9. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott ira to kat kö te les be nyúj ta ni.”

18.  §

A Vhr. 21.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) A Sza bály za ti Bi zott ság ban (a továb biak ban:

SZB) az azo nos tí pu sú en ge déllyel ren del ke zõk egy-egy
en ge dé lyes kört al kot nak, me lyek a kö vet ke zõk:

a) rend szer irá nyí tói,
b) föld gáz szál lí tá si,
c) föld gáz tá ro lá si,
d) föld gáz el osz tá si,
e) föld gáz-ke res ke del mi,
f) föld gáz köz üze mi nagy ke res ke del mi,
g) föld gáz köz üze mi szol gál ta tá si,
h) szer ve zett föld gáz pi ac mû köd te té si, és
i) ha tá ron ke resz tü li föld gáz szál lí tó-ve ze ték hez való

hoz zá fé ré si
en ge dé lye sek.

(2) Az SZB-ben fel jo go sí tott fo gyasz tói kört al kot nak a
nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tók.

(3) Az en ge dély esi és a fel jo go sí tott fo gyasz tói kö rök
sa ját ügy rend jük sze rint mû köd nek, amely alap ján meg vá -
laszt ják fe le lõs kép vi se lõ jü ket. Az en ge dély esi és fel jo go -
sí tott fo gyasz tói kö rök fe le lõs kép vi se lõi az SZB sza va za ti 
jog gal ren del ke zõ tel jes jogú tag jai. Az SZB mun ká já ba
szak ér tõ ket von hat be. Az SZB-ben ta nács ko zá si jog gal
részt vesz nek a föld gáz ter me lõk egy kép vi se lõ vel, va la -
mint a fo gyasz tó vé del mi szer ve ze tek egy kö zös kép vi se lõ -
vel.

(4) Az egyes en ge dé lyes kö rök kö te le sek ja vas la tot adni 
a sa ját en ge dély esi te vé keny sé gük re vo nat ko zó ÜKSZ
ren del ke zé sek re, sza bá lyok ra, il let ve azok mó do sí tá sa i ra.

(5) Az SZB ügy rend je az ÜKSZ ré sze.
(6) Az SZB ügy rend sze rin ti te vé keny sé gé ért a rend -

szer irá nyí tói en ge dé lyes a fe le lõs. Az SZB ülé sek jegy zõ -
köny vét, az ülé se ken el hang zott el len vé le mé nyek kel és in -
do ko lá sok kal együtt kö te les a rend szer irá nyí tó a Hi va tal
ré szé re az ülést kö ve tõ 15 na pon be lül meg kül de ni.

(7) Az SZB-ben, va la mint az en ge dély esi és a fel jo go sí -
tott fo gyasz tói kö rök ben vég zett te vé keny ség költ sé ge it az 
en ge dé lye sek, il let ve a fel jo go sí tott fo gyasz tók vi se lik az
ügy rend ben meg ha tá ro zott el vek sze rint.

(8) Min den, sza va za ti jog gal ren del ke zõ SZB-tag kez -
de mé nyez he ti az ÜKSZ fe lül vizs gá la tát.

(9) Az ÜKSZ-t min den olyan eset ben is mó do sí ta ni kell, 
ami kor a jog sza bá lyi vál to zá sok azt szük sé ges sé te szik.
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A GET 14.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé -
ge i nek a rend szer irá nyí tó min den év má jus 31-ig kö te les
ele get ten ni. A rend szer irá nyí tó – az SZB be vo ná sá val –
kö te les olyan elõ ké szí tõ mun kát vé gez ni, amely le he tõ vé
te szi, hogy a Hi va tal ha tár idõ re vo nat ko zó elõ írásainak
hiá nyában a jog sza bá lyi vál to zá sok ki hir de té sét kö ve tõ
60 na pon be lül az azok ban fog lal ta kat az ÜKSZ-be át ve -
zes se, és a mó do sí tott ÜKSZ-t a Hi va tal nak jó vá ha gyás ra
be nyújt sa. In do kolt eset ben a Hi va tal a ha tár idõt 60 nap pal 
meg hosszab bít hat ja.

(10) A Hi va tal elõ ír hat ja a rend szer irá nyí tó szá má ra az
ÜKSZ fe lül vizs gá la tát.

(11) Az ÜKSZ-t, il let ve an nak mó do sí tá sa it a rend szer -
irá nyí tói en ge dé lyes nek – az en ge dély esi kö rök ál tal ki dol -
go zott fe je ze tek kel együtt – egy sé ges szer ke zet ben kell
be nyúj ta nia a Hi va tal nak jó vá ha gyás ra. A ja vas lat hoz csa -
tol ni kell a mó do sí tá sok in do ko lá sát, va la mint a vé le mé -
nye zõk ál tal in do kolt el len vé le mé nye ket.

(12) A Hi va tal az ÜKSZ jó vá ha gyá sa vagy mó do sí tá sa
tár gyá ban ho zott, köz ér de kû nek nyil vá ní tott ha tá ro za tát
köz vet le nül a rend szer irá nyí tó nak kéz be sí ti, és egy ide jû -
leg más ér de kel tek szá má ra a hi va ta los hon lap ján elekt ro -
ni kus do ku men tum for má já ban köz zé te szi.

(13) A ha tá ron ke resz tü li föld gáz szál lí tó-ve ze ték hez
való hoz zá fé ré si, va la mint a pro pán-, bu tán gá zok és ezek
ele gye i nek ve ze té ken tör té nõ el osz tá si en ge dé lye sek ki vé -
te lé vel az en ge dé lye sek kö te le sek a Hi va tal ál tal jó vá ha -
gyott ÜKSZ-t az ügy fél for ga lom szá má ra nyit va álló he -
lyi sé gek ben jól lát ha tó mó don el he lyez ni, ké rés re bár ki -
nek ren del ke zés re bo csá ta ni és a hon lap ju kon hoz zá fér he -
tõ vé ten ni.”

19.  §

(1) A Vhr. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az ÜKSZ ki dol go zá sa kor a kö vet ke zõ fõbb el ve ket
kell figye lembe ven ni, rész le te sen be mu tat va a meg va ló sí -
tás le he tõ sé ge it, a részt ve võk fel ada ta it és fe le lõs sé gét:]

„h) a ház tar tá si és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
kom mu ná lis fo gyasz tók el lá tá sá nak el sõbb sé ge;”

(2) A Vhr. 22.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az ÜKSZ ki dol go zá sa so rán a kö vet ke zõ fe je ze te ket
kell rész le te sen meg ha tá roz ni, az e ren de let 4. szá mú mel -
lék le té ben fog lal tak figye lembe véte lével:]

„e) a rend szer hasz ná lók nak, azon be lül a mér leg kö rök -
nek a rend szer hez való sza bá lyo zott hoz zá fé ré sé nek és
csat la ko zá sá nak rész le tes el já rá si rend je;”

(3) A Vhr. 22.  §-a (2) be kez dé sé nek g) és h) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(2) Az ÜKSZ ki dol go zá sa so rán a kö vet ke zõ fe je ze te ket
kell rész le te sen meg ha tá roz ni, az e ren de let 4. szá mú mel -
lék le té ben fog lal tak figye lembe véte lével:]

„g) ver seny sem le ges ség ér vé nye sí té se; jót ál lás;
h) ka pa ci tás-ke res ke del mi, igény be je len té si, no mi ná -

lá si, egyen sú lyo zá si, el szá mo lá si, mé ré si és adat for gal mi
elõ írások;”

(4) A Vhr. 22.  §-a (2) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az ÜKSZ ki dol go zá sa so rán a kö vet ke zõ fe je ze te ket
kell rész le te sen meg ha tá roz ni, az e ren de let 4. szá mú mel -
lék le té ben fog lal tak figye lembe véte lével:]

„j) a szer ve zett föld gáz pi ac mû kö dé sé nek a rend szer irá -
nyí tást érin tõ fõbb sza bá lyai;”

(5) A Vhr. 22.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
k) pont tal egé szül ki:

[(2) Az ÜKSZ ki dol go zá sa so rán a kö vet ke zõ fe je ze te ket
kell rész le te sen meg ha tá roz ni, az e ren de let 4. szá mú mel -
lék le té ben fog lal tak figye lembe véte lével:]

„k) a no mi ná lás sal, egyen sú lyo zás sal, az ÜKSZ elõ -
írásainak be nem tar tá sá val kap cso lat ban ér vé nye sít he tõ
pénz ügyi (no mi ná lá si és egyen sú lyo zá si pót díj fi ze té si) és
egyéb kö te le zett sé gek.”

20.  §

A Vhr. a 22.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
22/A.  §-sal egé szül ki:

„Az engedélyesek és a hozzáférésre jogosultak
feladatai, a rendszerirányító engedélyessel való

együttmûködésének általános szabályai

(A GET 15–16.  §-ához)

22/A.  § (1) A föld gá ze losz tói és -szál lí tói en ge dé lye sek
kö te le sek

a) olyan mé ré si táv fel ügye le ti rend szert ki épí te ni és
mû köd tet ni, amely al kal mas a rend sze rü kön lévõ,
100 m3/óra fe let ti fo gyasz tás mé rõ vel ren del ke zõ fo gyasz -
tók adat át vi te li be ren de zé sei ál tal elõ ál lí tott ada tok to váb -
bí tá sá ra, fo ga dá sá ra és fel dol go zá sá ra;

b) a 100 m3/óra le kö tött tel je sít mény fe lett vé te le zõ fo -
gyasz tók lis tá ját fo lya ma to san ak tu a li zál ni, és az adott lis -
ta alap ján meg ha tá roz ni a rend szer mû kö dé se szem pont já -
ból meg ha tá ro zó rend szer hasz ná lók jegy zé két, majd azt a
rend szer irá nyí tó nak meg kül de ni;

c) a 100 m3/óra ér té ket meg ha la dó ka pa ci tást le kö tõ fo -
gyasz tó kat táv le ol va sás ra – és az ÜKSZ-ben meg ha tá ro -
zott ada tok ott elõ írt gya ko ri sá gú elõ ál lí tá sá ra – al kal mas
fo gyasz tás mé rõ és adat át vi te li be ren de zés sel el lát ni.

(2) A rend szer irá nyí tó kö te les az (1) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás alap ján össze ál lí ta ni a
rend szer mû kö dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó je len tõ sé -
gû rend szer hasz ná lók jegy zé két és azt – amennyi ben
a jegy zék ben vál to zás tör tént, min den év már ci us 31-ig – a
Hi va tal nak be nyúj ta ni.

(3) E ren de let 24.  §-ában meg ha tá ro zott és a rend szer
mû kö dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó je len tõ sé gû rend -
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szer hasz ná lók jegy zé ké ben sze rep lõ rend szer hasz ná lók
kö te le sek fo gyasz tá si igény be je len tést ten ni az ÜKSZ-ben 
elõ írt mó don és gya ko ri ság gal. A rend szer hasz ná ló kö te le -
zett sé gét az el lá tó mér leg kör fe le lõ sön ke resz tül is tel je sít -
he ti.

(4) Amennyi ben az ÜKSZ más ként nem ren del ke zik, az
igény be vett tel je sít mé nyek napi el szá mo lá sa 100 m3/óra
tel je sít mény alatt vé te le zõ fo gyasz tók ese té ben fo gyasz tá -
si pro fil alap ján, 100 m3/óra fe lett táv le ol va sás alap ján,
föld gáz vég le ges mennyi sé gi el szá mo lá sa a be épí tett mérõ 
alap ján tör té nik. Az ez zel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo -
kat, el já rás ren det az ÜKSZ ha tá roz za meg.”

21.  §

(1) A Vhr. 23.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rend szer irá nyí tó jo go sult a rend szer egyen súly
fenn tar tá sa ér de ké ben a hoz zá fé rés re jo go sul tak és en ge -
dé lye sek felé a szük sé ges in téz ke dé sek el ren de lé sé re. A
rend szer irá nyí tó kö te les az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé -
nyét ér vé nye sí te ni az en ge dé lye sek és a rend szer hasz ná lók 
kö zött, de figye lembe kell ven nie az e ren de let ben és a
GET vég re haj tá sát szol gá ló egyéb jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott ka pa ci tás igény-ki elé gí té si el ve ket.”

(2) A Vhr. 23.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A GET 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján a rend szer irá nyí tó fel ada tai:]

„c) a hoz zá fé rés re jo go sul tak ál tal a szál lí tói, tá ro lói és
elosz tói en ge dé lyes nél le kö tött ka pa ci tá sok rend szer szin tû 
igény be vé te lé nek vizs gá la ta;”

(3) A Vhr. 23.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A GET 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján a rend szer irá nyí tó fel ada tai:]

„f) a Hi va tal rend szer-fel ügye le ti fel ada ta i hoz kap cso -
ló dó an az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer egy más ra ha tás -
sal lévõ ele me i re vo nat ko zó fej lesz té si ja vas la tok össze -
han go lá sa, rend szer szin tû fej lesz té si ja vas lat ki ala kí tá sa;”

(4) A Vhr. 23.  §-a (2) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A GET 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján a rend szer irá nyí tó fel ada tai:]

„j) a napi egyen sú lyo zá si célú föld gáz mennyi sé gek be -
szer zé sé nek és tá rol ta tá sá nak, va la mint az op ci ós for rá sok
igény be vé te lé nek le bo nyo lí tá sa;”

(5) A Vhr. 23.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ k) és
l) pon tok kal egé szül ki:

[(2) A GET 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján a rend szer irá nyí tó fel ada tai:]

„k) a napi egyen sú lyo zás irá nyí tá sa, a rendszerhasz -
nálók ál tal biz to sí tott egyen sú lyo zó gáz mennyi sé gek

ÜKSZ-ben fog lal tak sze rint tör té nõ fel hasz ná lá sa és el szá -
mo lá sa, az egyen sú lyo zás sal kap cso la tos pénz ügyi kö te le -
zett sé gek ér vé nye sí té se;

l) a rend szer hasz ná lók ál tal le kö tött ka pa ci tá sok má -
sod la gos ke res ke del mé nek az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott
mó don tör té nõ nyil ván tar tá sa.”

(6) A Vhr. 23.  §-a (3) be kez dé sé nek e) és f) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(3) A (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti ka pa ci tás le kö tés
fo lya ma ta a kö vet ke zõ:]

„e) a ka pa ci tás le kö té se kor meg kell ha tá roz ni, hogy a
szál lí tás ra, el osz tás ra, tá ro lás ra ke rü lõ mennyi ség bõl
mennyi a ház tar tá si és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott kom mu ná lis cél ra le kö tött ka pa ci tás;

f) a hoz zá fé rés re jo go sult ál tal le kö tött, de fel nem
hasz nált ka pa ci tást a szál lí tói, tá ro lói, elosz tói en ge dé lyes
ré szé re vissza vé tel re fel le het aján la ni. En nek rész le tes
sza bá lya it az ÜKSZ-ben kell meg ha tá roz ni;”

(7) A Vhr. 23.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ h) és
i) pon tok kal egé szül ki:

[(3) A (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti ka pa ci tás le kö tés
fo lya ma ta a kö vet ke zõ:]

„h) amennyi ben a ka pa ci tás sal ren del ke zõ hoz zá fé rés re
jo go sult a le kö tött ka pa ci tást nem hasz nál ja fel vagy azt a
szál lí tói, elosz tói, il let ve tá ro lói en ge dé lyes nek nem adja
vissza, jo go sult azt má sod la gos ke res ke de lem ke re té ben
to vább ér té ke sí te ni. A to vább ér té ke sí tés rész le tes sza bá -
lya it az ÜKSZ tar tal maz za;

i) amennyi ben a ka pa ci tás sal ren del ke zõ hoz zá fé rés re
jo go sult a fel nem hasz nált ka pa ci tá sát az f), g) és h) pon -
tok sze rint nem ér té ke sí ti, ezen ka pa ci tá so kat az elosz tói,
szál lí tói, il let ve tá ro lói en ge dé lyes meg sza kít ha tó ka pa ci -
tás ként ér té ke sít he ti, mely nek sza bá lya it az ÜKSZ tar tal -
maz za.”

(8) A Vhr. 23.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ka pa ci tás le kö tés so rán, va la mint túl jegy zés ese tén 
– a ko ráb ban le kö tött ka pa ci tá sok után, be le ért ve a rend -
szer irá nyí tó ki egyen lí tõ gá zá nak szál lí tá si és tá ro lá si ka pa -
ci tá sát, va la mint az el osz tó rend szer fo lya ma tos vesz te sé -
gé nek pót lá sá ra igény be vett szál lí tá si ka pa ci tá so kat is – a
sza bad ka pa ci tás irán ti új igé nyek ki elé gí té se so rán el -
sõbb sé get él vez a ház tar tá si és a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott kom mu ná lis fo gyasz tók igé nye.”

(9) A Vhr. 23.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) A (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti rend szer szin tû
szol gál ta tá sok biz to sí tá sa kü lö nö sen a kö vet ke zõ fel ada to -
kat tar tal maz za:]

„c) szük ség ese tén in téz ke dé sek a szál lí tó val vagy az el -
osz tó val kö tött meg sza kí tá si szer zõ dés sel ren del ke zõ fo -
gyasz tók meg sza kít ha tó ka pa ci tá sai igény be vé te lé nek fel -
füg gesz té sé re;”

2006/28. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2187



(10) A Vhr. 23.  §-a (5) be kez dé sé nek f) és g) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(5) A (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti rend szer szin tû
szol gál ta tá sok biz to sí tá sa kü lö nö sen a kö vet ke zõ fel ada to -
kat tar tal maz za:]

„f) a rend szer irá nyí tó ki zá ró la gos ren del ke zé sé re álló,
a rend szer irá nyí tó ál tal napi egyen sú lyo zá si cél ból be szer -
zett és tá rolt ki egyen lí tõ föld gáz mennyi sé gek, va la mint
op ci ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak üte me zé se, a gáz for ga -
lom le bo nyo lí tá sa és el szá mo lá sa;

g) a föld gáz szál lí tó rend szer be táp lá lá si és át adá si
pont ja in for gal ma zott (át vett-át adott) föld gáz mennyi sé -
gek rend szer hasz ná lók és en ge dé lye sek ré szé re tör té nõ
összeg zé se, mé rés vagy meg ál la po dás sze rin ti fel osz tá sa;”

(11) A Vhr. 23.  §-a (5) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) A (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti rend szer szin tû
szol gál ta tá sok biz to sí tá sa kü lö nö sen a kö vet ke zõ fel ada to -
kat tar tal maz za:]

„i) a szük sé ges adat szol gál ta tás biz to sí tá sa a rend szer -
hasz ná lók, va la mint a Hi va tal felé, ezen be lül a napi szál lí -
tó ve ze té ki (be táp lá lá si és át adá si pon tok) sza bad ka pa ci tá -
sá nak és meg sza kít ha tó ka pa ci tá sa i nak köz zé té te le.”

(12) A Vhr. 23.  §-ának (6) és (7) be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(6) A rend szer irá nyí tó jo go sult a gáz na pon a hoz zá fé -
rés re jo go sult ál tal le kö tött, de adott idõ szak ban nem hasz -
nált ka pa ci tá so kat rend szer egyen sú lyo zá si cél ra té rí tés -
men te sen igény be ven ni.

(7) A rend szer irá nyí tó kö te les olyan – a hoz zá fé rés re jo -
go sul tak, az en ge dé lye sek és a Hi va tal ál tal is hoz zá fér he -
tõ – in for ma ti kai plat for mot lét re hoz ni és a rend szer hasz -
ná lók kal és az en ge dé lye sek kel az adat szol gál ta tás ra vo -
nat ko zó kü lön jog sza bály és az ÜKSZ elõ írásai sze rin ti
adat szol gál ta tás alap ján mû köd tet ni, amely le he tõ vé te szi
az elõ zõ be kez dé sek ben fel so rolt fel ada tok el vég zé sét,
 illetve azok ered mé nye i nek ren de zett, át lát ha tó, hoz zá fér -
he tõ mó don tör té nõ meg je le ní té sét.”

(13) A Vhr. 23.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A GET 16.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont já ban elõ -
írt fel ada tok tel je sí té se ér de ké ben sa ját esz köz hi á nya ese -
tén a rend szer irá nyí tó nak olyan elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tá si szer zõ dés sel kell ren del kez nie, amely fo lya -
ma tos és kel lõ mér té kû biz to sí té kot nyújt a gáz el lá tás biz -
ton sá ga ér de ké ben. Sa ját esz köz nek kell te kin te ni a rend -
szer irá nyí tá si en ge déllyel is ren del ke zõ szál lí tói en ge dé -
lyes esz kö ze it.”

(14) A Vhr. 23.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) Amennyi ben a le kö tött ka pa ci tá so kon fe lül több -
let igény vagy új fo gyasz tói igény me rül fel és a ren del ke -
zés re álló ka pa ci tá sok ezen új igé nyek ki elé gí té sé re nem
ele gen dõk, a ren del ke zés re álló ka pa ci tá so kat ver seny tár -

gya lá sos for má ban kell ér té ke sí te ni. A rész le tes el já rá si
sza bá lyo kat, a hosszú távú szer zõ dé sek nyil ván tar tá sá nak,
az auk ció le bo nyo lí tá sá nak sza bá lya it az ÜKSZ tartal -
mazza.”

22.  §

(1) A Vhr. 24.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A GET 15.  §-ának (2) be kez dé se és 55.  §-ának
f) pont ja alap ján a rend szer irá nyí tó és az en ge dé lye sek,
 illetve a hoz zá fé rés re jo go sul tak kö zöt ti együtt mû kö dés ál -
ta lá nos sza bá lyai a kö vet ke zõk:]

„a) az en ge dé lye sek a sa ját rend sze rük egyen sú lyá ért
ma guk fe le lõ sek; a fe le lõs ség ha tá ra az együtt mû kö dõ
rend sze rek csat la ko zá si-kap cso ló dá si pont já ig tart, ezen
be lül a hoz zá fé rés re jo go sul tak a sa ját for rás-fo gyasz tá suk
egyen sú lyá ért, va la mint a rend szer irá nyí tó ál tal az egyen -
súly te rem tés ér de ké ben igény be vett ki egyen lí tõ esz kö -
zök, a no mi ná lá si, egyen sú lyi el té ré sek ÜKSZ-ben meg fo -
gal ma zott ke ze lé sé bõl rá juk há ru ló pénz ügyi (no mi ná lá si,
ki egyen lí té si pót dí jak stb.) ren de zé sé ért fe lel nek;”

(2) A Vhr. 24.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és d) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(1) A GET 15.  §-ának (2) be kez dé se és 55.  §-ának
f) pont ja alap ján a rend szer irá nyí tó és az en ge dé lye sek,
 illetve a hoz zá fé rés re jo go sul tak kö zöt ti együtt mû kö dés ál -
ta lá nos sza bá lyai a kö vet ke zõk:]

„c) a no mi ná lást vég zõ en ge dé lye sek, a nyil ván tar tás ba
vett fel jo go sí tott fo gyasz tók és a mér leg kör fe le lõ sök, a
napi no mi ná lás so rán a sa ját vagy az együtt mû kö dõ rend -
szer for rás-fo gyasz tás egyen súly biz to sí tá sá hoz szük sé ges 
op ci ós for rá so kat a rend szer irá nyí tó nak fel ajánl hat nak;

d) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer biz ton sá gos mû -
kö dé sé hez szük sé ges, a rend szer irá nyí tó és az en ge dé lye -
sek, il let ve a hoz zá fé rés re jo go sul tak kö zöt ti köl csö nös
adat szol gál ta tás rend jét és rész le tes sza bá lya it, va la mint
kö te le zett sé gét az ÜKSZ tar tal maz za;”

(3) A Vhr. 24.  §-a (1) be kez dé sé nek g) és h) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(1) A GET 15.  §-ának (2) be kez dé se és 55.  §-ának
f) pont ja alap ján a rend szer irá nyí tó és az en ge dé lye sek,
hil let ve a hoz zá fé rés re jo go sul tak kö zöt ti együtt mû kö dés
ál ta lá nos sza bá lyai a kö vet ke zõk:]

„g) a no mi ná lá si mennyi ség tõl való el té rés ese tén a no -
mi ná lást vég zõk az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zot tak sze rint vi -
se lik a kö vet kez mé nye ket, ame lyek in do kolt eset ben to -
vább há rít ha tók a fo gyasz tá si igény be je len tés re kö te le zet -
tek re;

h) mér leg kör ala kít ha tó, a mér leg kö ri fe le lõ sök
ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik és jo ga ik te kin te té -
ben úgy áll nak kap cso lat ban a rend szer irá nyí tó val, mint ha
a mér leg kör fe le lõs egy rend szer hasz ná ló len ne.”
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(4) A Vhr. 24.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A rend szer irá nyí tó föld gáz ke res ke del mi te vé keny -
sé get nem foly tat hat, ki vé ve a GET 8.  §-ának (2) be kez dé -
se sze rin ti – mint a rend szer egyen súly fenn tar tá sa ér de ké -
ben tör té nõ föld gáz be ho za tal – és az op ci ós for rá sok ból a
gáz na pi egyen sú lyo zás hoz igény be vett gáz mennyi sé gek -
kel kap cso la tos te vé keny sé get, amely nem mi nõ sül ke res -
ke del mi te vé keny ség nek.

(3) A szál lí tórend szer napi egyen sú lyá nak biz to sí tá sá -
hoz a rend szer irá nyí tó – az ÜKSZ-ben rög zí tett mérték -
ben – ki zá ró la gos jog gal ren del ke zik a gáz tá ro lók ban, il -
let ve a ha tárt ke resz te zõ szál lí tá sok so rán e cél ból le kö tött
for rá sok fö lött, il let ve meg ál la po dás alap ján egyéb, az
egyen sú lyo zás hoz fel hasz nál ha tó, a Hi va tal ál tal jó vá ha -
gyott esz kö zök fö lött.”

(5) A Vhr. 24.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A rend szer irá nyí tó jo go sult a szál lí tói, tá ro lói és a
ha tá ron ke resz tü li ka pa ci tá sok má sod la gos ke res ke del mé -
nek nyil ván tar tá sá hoz, a rend szer gáz na pi irá nyí tá sá hoz
szük sé ges in for má ci ó kat a rend szer hasz ná lók tól és a szer -
ve zett pi a ci en ge dé lyes tõl az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott
mó don és gya ko ri ság gal be kér ni, fel hasz nál ni.”

23.  §

A Vhr. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„25.  § (1) A rend szer irá nyí tó min den gáz év kez de tét kö -
ve tõ 10 na pon be lül össze sí tett for má ban át ad ja a Hi va tal -
nak a ka pa ci tásle kö té sek mel lék le te ként tíz évre meg adott
fo gyasz tá si elõ re jel zé se ket.

(2) A Hi va tal össze ál lít ja a kö zép- és hosszú távú or szá -
gos föld gáz mér le get az en ge dé lye sek ál tal meg adott fo -
gyasz tá si elõ re jel zé sek, va la mint az ener gia po li ti kai irány -
elv alap ján.

(3) A rend szer irá nyí tó a Hi va tal ál tal össze ál lí tott és
meg kül dött or szá gos föld gáz mér leg alap ján – a Hi va tal
fel hí vá sá tól szá mí tott 45 na pon be lül – a rend szer hid ra u li -
kai egyen sú lyá nak hosszú távú fenn tar tá sa ér de ké ben
– figye lembe véve a szál lí tói és tá ro lói en ge dé lye sek ál tal
az or szá gos föld gáz mér leg alap ján a Hi va tal nak és a rend -
szer irá nyí tó nak meg kül dött fej lesz té si el kép ze lé se ket is –
ja vas la tot tesz a Hi va tal nak a rend szer egyes ele me i nek in -
do kolt fej lesz té sé re és az üzem be he lye zés ha tár ide jé re, ki -
emel ve, hogy az egyes en ge dé lye sek fej lesz té si el kép ze lé -
sei mennyi ben fe lel nek meg a ja vas la tá nak.

(4) A Hi va tal

a) fej lesz té si irány el vet ké szít az or szá gos kö zép- és
hosszú távú (5–10 éves) föld gáz el lá tás biz to sí tá sa ér de ké -
ben a szál lí tói, tá ro lói és elosz tói en ge dé lye sek ál tal ké szí -
tett, a rend szer irá nyí tó val egyez te tett, a (3) be kez dés sze -
rint el ké szí tett fej lesz té si ja vas lat, va la mint a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott mér leg ada tai alap ján;

b) vé le mé nye zés re meg kül di a fej lesz té si irány el vet az
en ge dé lye sek nek és a fo gyasz tói, tár sa dal mi ér dek kép vi -
se le ti szer ve ze tek nek, és e szer ve ze tek be vo ná sá val
egyez te tõ meg be szé lést tart.

(5) Az en ge dé lye sek a Hi va tal ál tal ki adott fej lesz té si
irány elv ben fog lal tak alap ján el ké szí tett fej lesz té si ter vü -
ket az irány elv ki adá sá tól szá mí tott 90 na pon be lül nyújt -
hat ják be a Hi va tal hoz, kér ve az en ge dé lyük nek a fej lesz -
té si terv elõ írásaival tör té nõ mó do sí tá sát.

(6) A Hi va tal egyéb in téz ke dé sek mel lett (fel hí vás az
en ge dé lye sek felé, egyez te tõ tár gya lá sok kez de mé nye zé se 
stb.) pá lyá za tot ír hat ki szál lí tó ve ze ték és (vagy) gáz tá ro ló
lé te sí té sé re, ha a fej lesz té si irány elv nek meg fe le lõ fej lesz -
té se ket nem tar tal maz zák a be nyúj tott fej lesz té si ter vek,
vagy a fej lesz té si terv be nyúj tá sát az en ge dé lye sek el mu -
laszt ják.

(7) A Hi va tal el len õr zi az el fo ga dott fej lesz té si ter vek -
ben fog lal tak meg va ló sí tá sát.”

24.  §

(1) A Vhr. 26.  §-át meg elõ zõ „A föld gáz rend szer en ge -
dé lye zé se, lé te sí té se, üze mel te té se” al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím lép: 

„Föld gáz el osz tó rend szer, és szál lí tó rend szer,
tá ro ló rend szer lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se,

üze mel te té se”

(2) A Vhr. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26.  § (1) Te le pü lé sek, te le pü lés ré szek, te rü le tek (fo -

gyasz tók) gáz el lá tás ba tör té nõ be kap cso lá sá hoz szük sé ges 
gáz el osz tó rend szer az elõ írt mû sza ki-biz ton sá gi, pénz -
ügyi és gaz da sá gi fel té te lek meg tar tá sa mel lett lé te sít he tõ.

(2) A GET 18.  §-ának (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott el -
já rás ban a ké rel me zõ a fej lesz tés re vo nat ko zó ta nul mány -
ter vet, to váb bá az el osz tó rend szer lé te sí té sé nek rész le tes
költ ség ter vét – amely tar tal maz za a fi nan szí ro zás mód ját,
for rá sa it és üte me zé sét –, va la mint e ren de let 9. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott ira to kat kö te les a Hi va tal hoz 
be nyúj ta ni.

(3) A ta nul mány terv nek leg alább a kö vet ke zõ ket kell
tar tal maz nia:

a) a ter ve zett be ru há zás le írá sát, fõbb mû sza ki pa ra mé -
te re it, hely szín raj zát, a nyom vo nal át né ze ti tér ké pét, va la -
mint a rend szer irá nyí tó nyi lat ko za tát, hogy a szük sé ges
rend szer ka pa ci tá sok ren del ke zés re áll nak;

b) a be ru há zás rész le tes költ ség ter vét;
c) a be ru há zás meg va ló sí tá sá nak, va la mint a lét re jött

rend sze re le mek el osz tó rend szer be tör té nõ be kap cso lá sá -
nak ter ve zett üte me zé sét;

d) a be ru há zás sal lét re jött el osz tó rend sze ren el lát ni ter -
ve zett fo gyasz tók szá má nak és be csült fo gyasz tá sá nak fo -
gyasz tói ka te gó ri án kén ti be mu ta tá sát;

e) a fo gyasz tók szá má nak és fo gyasz tói ka te gó ri án ként
be csült fo gyasz tá sá nak a be ru há zás nak az el osz tó ve ze ték
rend szer be tör té nõ be kap cso lá sá tól szá mí tott 10 éves idõ -
szak ban tör té nõ vár ha tó ala ku lá sát.
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(4) Ha a ter ve zett el osz tó rend szer vagy an nak va la mely
ré sze nem az üze mel te tõ en ge dé lyes tu laj do ná ba ke rül, a
fej lesz tés re vo nat ko zó, (3) be kez dés nek meg fe le lõ ta nul -
mány terv el ké szí té sé re – a le en dõ üze mel te tõ vel tör té nõ
egyez te tés mel lett – a rend szer tu laj do no sa kö te les. Eb ben
az eset ben a ta nul mány terv Hi va tal hoz tör té nõ be nyúj tá sa
a le en dõ üze mel te tõ en ge dé lyes kö te le zett sé ge.

(5) A Hi va tal elõ ír hat ja a ké rel me zõ szá má ra a be nyúj -
tott ta nul mány terv füg get len szak ér tõ ál tal tör té nõ mû sza -
ki és gaz da sá gi fe lül vizs gá la tát, amely vizs gá lat meg ál la -
pí tá sa it a ké re lem hez pót ló lag csa tol nia kell.

(6) Új te le pü lés re, te le pü lés rész re vo nat ko zó ta nul -
mány terv az ille té kes ön kor mány zat, te rü let re vo nat ko zó
ta nul mány terv az érin tett fo gyasz tók hoz zá já ru lá sa ese tén
nyújt ha tó be.

(7) Az elosz tói en ge dé lyes az en ge dé lye zé si el já rás so -
rán be mu ta tott és a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott mû sza ki,
pénz ügyi fel té te lek be tar tá sá val az en ge dé lyé ben meg ha -
tá ro zott ha tár idõ re kö te les meg kez de ni az elosz tói te vé -
keny sé gét.

(8) Az en ge dé lyes kö te les az el osz tó rend sze rét a Hi va -
tal ál tal – a GET 4.  §-a (1) be kez dé sé nek s) pont ja sze rint –
elõ írt mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével üze -
mel tet ni, kar ban tar ta ni és fej lesz te ni.”

25.  §

A Vhr. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„27.  § (1) A szál lí tó ve ze té ki, il let ve tá ro lói en ge dé lye -

zé si el já rás ban a ké rel me zõ a fej lesz tés re vo nat ko zó ta nul -
mány ter vet, to váb bá a szál lí tó-, il let ve tá ro ló rend szer lé te -
sí té sé nek költ ség ter vét – amely tar tal maz za a fi nan szí ro -
zás mód ját és üte me zé sét –, va la mint e ren de let 9. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott ira to kat kö te les a Hi va tal hoz 
be nyúj ta ni.

(2) A szál lí tó ve ze ték és föld gáz tá ro ló en ge dé lye zé se so -
rán az mi nõ sül új föld gáz rend szer lé te sí té sé nek, amely
nem sze re pel egyik szál lí tói, tá ro lói en ge dé lyes ré szé re ki -
adott en ge dély rend szer le írá sá ban sem. Az en ge dé lye zés
so rán figye lembe kell ven ni a Hi va tal ré szé re be nyúj tott és
a Hi va tal ál tal el fo ga dott fej lesz té si ter ve ket is.

(3) A ta nul mány terv nek leg alább a kö vet ke zõ ket kell
tar tal maz nia:

a) a ter ve zett be ru há zás le írá sát, fõbb mû sza ki pa ra mé -
te re it, hely szín raj zát, a nyom vo nal át né ze ti tér ké pét, va la -
mint a rend szer irá nyí tó nyi lat ko za tát, hogy a szük sé ges
rend szer ka pa ci tá sok ren del ke zés re áll nak;

b) a be ru há zás rész le tes költ ség ter vét;
c) a be ru há zás meg va ló sí tá sá nak, va la mint a lét re jött

szál lí tó ve ze té ki, il let ve tá ro lói rend sze re lem nek az együtt -
mû kö dõ föld gáz rend szer be tör té nõ be kap cso lá sa ter ve zett
üte me zé sét.

(4) Szál lí tó rend szert ki zá ró lag föld gáz szál lí tói en ge dé -
lyes, tá ro ló rend szert ki zá ró lag föld gáz tá ro lói en ge dé lyes
fej leszt het.

(5) A Hi va tal elõ ír hat ja a ké rel me zõ szá má ra a be nyúj -
tott ta nul mány terv füg get len szak ér tõ ál tal tör té nõ mû sza -
ki és gaz da sá gi fe lül vizs gá la tát, amely vizs gá lat meg ál la -
pí tá sa it a ké re lem hez pót ló lag csa tol nia kell.

(6) A ké rel me zõ az en ge dé lye zé si el já rás so rán be mu ta -
tott és a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott mû sza ki, pénz ügyi tar ta -
lom mal az en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ re kö te les 
meg va ló sí ta ni a be ru há zást.”

26.  §

(1) A Vhr. 28.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„28.  § (1) A szál lí tó ve ze ték, az el osz tó ve ze ték és a föld -
gáz tá ro ló tu laj do no sa – amennyi ben nem ren del ke zik a
tör vény ben elõ írt mû kö dé si en ge déllyel – kö te les szál lí tói, 
elosz tói, il let ve tá ro lói en ge dé lyes sel üze mel te té si szer zõ -
dést köt ni, il let ve szer zõ dé sét mó do sí ta ni ah hoz, hogy a
GET 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gé -
nek ele get te gyen. Az en ge dé lye sek és a tu laj do nos(ok)
kö te le sek együtt mû köd ni az üze mel te té si szer zõ dés meg -
kö té se, il let ve mó do sí tá sa so rán. Az en ge dé lye sek és a tu -
laj do nos(ok) egye tem le ge sen fe le lõ sek az üze mel te té si
szer zõ dés meg kö té sé ért.”

(2) A Vhr. 28.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont -
tal egé szül ki:

[(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer zõ dés nek a
kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:]

„i) a rend szer fej lesz té sé hez kap cso ló dó csat la ko zá si
díj nak vagy há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás nak a fej lesz -
tést fi nan szí ro zók kö zöt ti meg osz tá sa sza bá lya it.”

(3) A Vhr. 28.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) El té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban a csat la ko zá si dí jat
vagy a há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lást a tu laj do nos és az
üze mel te tõ en ge dé lyes a rend szer fej lesz té sé vel, bõ ví té sé -
vel kap cso la to san vál lalt és tel je sí tett kö te le zett sé gei ará -
nyá ban kö te les meg osz ta ni.”

27.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ al cím mel, va la mint 28/A. §-sal egé -
szül ki:

„Új infrastruktúra létesítésével kapcsolatos mentességi
szabályok

(A GET 20/A.  §-ához)

28/A.  § (1) A Hi va tal hoz a GET 20/A.  §-a alap ján be -
nyúj tan dó men tes sé gi ké re lem nek tar tal maz nia kell a be -
ru há zás ter ve zett tel jes ka pa ci tá sát, a be ke rü lé si költ ség
szám vi te li ak ti vá lá sá nak vár ha tó idõ pont ját, a be ru há zás -
sal lét re jött ka pa ci tás ér té ke sí té sé nek ter ve zett mód ját, a
men tes ség tár gyát ké pe zõ hoz zá fé ré si fel té telt és a men tes -
ség idõ tar ta mát.
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(2) A men tes sé gi ké re lem el bí rá lá sá hoz a Hi va tal elõ ír -
hat ja a ké rel me zõ szá má ra a ké re lem rész le tes mû sza ki
gaz da sá gi in do ko lá sát, il let ve ezen in do ko lás füg get len
szak ér tõ ál tal tör té nõ vé le mé nye zé sét.

(3) Mi nisz te ri men tes ség a ké rel me zõ nek ab ban az eset -
ben ad ha tó, ha a ké rel me zõ hi telt ér dem lõ en iga zol ja, hogy 
a men tes ség gel érin tett ka pa ci tá so kat le kö tõ hosszú távú
szer zõ dé sek a men tes ség le jár ta kor meg szûn nek. A men -
tes ség le jár tát köve tõen a be ru há zás sal lét re jött tel jes ka -
pa ci tást sza bad ka pa ci tás nak kell te kin te ni, és a ha tá lyos
jog sza bá lyok, va la mint az ÜKSZ sza bá lyai sze rint hoz zá -
fér he tõ vé kell ten ni.

(4) Amennyi ben a GET 17.  §-a alap ján ki adott fej lesz té si
irány elv sze rint a be ru há zás ra irá nyu ló pá lyá zat ke rül ki írás -
ra, a pá lyá zat út ján el nyert fej lesz té si ka pa ci tá sok ra hosszú
távú szer zõ dés csak a ki írás ban meg je lölt men tes sé gi idõ tar -
tam ra köt he tõ. A pá lyá za ton tör té nõ ka pa ci tás fej lesz tés el -
nye ré se nem men te sí ti a ké rel me zõt a GET 20/A.  §-a és e §
sze rin ti men tes sé gi el já rás le foly ta tá sa alól.

(5) A mi nisz ter men tes ség re vo nat ko zó ha tá ro za tá ban
meg kell ha tá roz ni a men tes ség gel érin tett hoz zá fé ré si fel -
té telt, a men tes ség mér té két és a men tes ség idõ tar ta mát. A
fel men tést meg szer zõ en ge dé lyes hon lap ján, to váb bá a
rend szer irá nyí tó en ge dé lyes in for ma ti kai plat form ján kö -
te les fel tün tet ni a men tes ség gel érin tett ka pa ci tást és a
men tes ség idõ tar ta mát.”

28.  §

A Vhr. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„29.  § (1) A fo gyasz tók föld gáz el lá tás ba tör té nõ be kap -

cso lá sá nak sza bá lya it az ÜKSZ és az Üz let sza bály za tok,
va la mint e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti Gáz el lá tá -
si Köz üze mi Sza bály zat (a továb biak ban: GKSZ) és Gáz -
el osz tá si Sza bály zat (a továb biak ban: GESZ) tar tal maz za.

(2) A szál lí tói, a tá ro lói és az elosz tói en ge dé lyes ka pa -
ci tás igény-fel mé rést és 5 évre  szóló fej lesz té si ter vet kö te -
les ké szí te ni, ame lyet éven te ak tu a li zál ni kell. Az ak tu a li -
zált ter vet a Hi va tal nak meg kell kül de ni. A Hi va tal in do -
kolt eset ben fel szó lít hat ja az en ge dé lyest a fej lesz té si terv
mó do sí tá sá ra.

(3) A GET 25.  §-ának (4) be kez dé se sze rint a fo gyasz tó
be kap cso lá sa  miatt fel me rült in do kolt költ ség nem le het
ma ga sabb, mint az adott fo gyasz tó ka pa ci tás igé nyé re jutó
szük sé ges és iga zolt be ru há zá si költ ség.”

29.  §

(1) A Vhr. a kö vet ke zõ al cím mel és 29/A.  §-sal egé szül
ki:

„Célvezeték

(A GET 27.  §-ához)

29/A.  § (1) A nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz -
tó vagy a meg bí zá sá ból el já ró be ru há zó írás be li meg ke re -

sé sé re az elosz tói, il let ve szál lí tói en ge dé lyes kö te les
 nyilatkozatot ten ni, amely bõl meg ál la pít ha tó, hogy a fo -
gyasz tó föld gáz zal nem el lá tott és ko ráb ban nem épült ki
az el lá tá sát le he tõ vé tevõ el osz tó vagy szál lí tó ve ze ték -
rend szer, an nak lét re ho zá sá ra vo nat ko zó csat la ko zá si
meg ál la po dás sal nem ren del ke zik, vagy a fo gyasz tó hoz
már ki épí tett fo gyasz tá si hely re az érin tett en ge dé lyes nem 
ren del ke zik a fo gyasz tói igé nyek nek meg fe le lõ sza bad ka -
pa ci tás sal.

(2) Amennyi ben az elosz tói, il let ve szál lí tói en ge dé lyes
az (1) be kez dés ben fog lalt meg ke re sés re úgy nyi lat ko zik,
hogy a meg fe le lõ elosz tói, il let ve szál lí tói ka pa ci tás már
ren del ke zé sé re áll, a nyi lat ko zat ki adá sá val egy ide jû leg
a fel jo go sí tott fo gyasz tó nak vagy meg bí zott já nak kö -
teles azt iga zol ni, be mu tat va a ka pa ci tás igény be vé te lé vel
kap cso la tos, a fo gyasz tó ál tal fi ze ten dõ dí ja kat, költsé -
geket is.

(3) Amennyi ben az érin tett en ge dé lyes az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint nyi lat ko zik, kö te les meg ad ni
– a cél ve ze ték csat la ko zá sá hoz és mû kö dé sé hez szük sé ges 
mû sza ki és pénz ügyi fel té te lek kel együtt – azt az elosz tói,
il let ve a szál lí tói ve ze ték rend sze ren lévõ, az együtt mû kö -
dõ föld gáz rend szer el lá tás biz ton sá gát nem ve szé lyez te tõ,
összes sé gé ben a fo gyasz tó szá má ra leg ked ve zõbb csat la -
ko zá si pon tot, ahol a fel jo go sí tott fo gyasz tó a cél ve ze ték -
kel csat la koz ni tud. Az en ge dé lyes a csat la ko zá si pont
meg je lö lé se mel lett ka pa ci tás nyi lat ko zat ki adá sá ra is kö -
te les.

(4) A cél ve ze ték nek az el osz tó, il let ve szál lí tó ve ze ték -
rend szer re tör té nõ rá csat la ko zá sá ért fi ze ten dõ hoz zá já ru -
lás nem ha lad hat ja meg a be ru há zás szük sé ges és iga zolt
költ sé gét.

(5) Az érin tett en ge dé lyes kö te les az (1)–(3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott nyi lat ko za to kat és iga zo lá so kat a fel jo -
go sí tott fo gyasz tó nak vagy a meg bí zá sá ból el já ró be ru há -
zó nak az (1) be kez dés sze rin ti meg ke re sé sé re a kéz hez vé -
tel tõl szá mí tott 30 na pon be lül ki ad ni.

(6) Amennyi ben az en ge dé lyes az (5) be kez dés sze rin ti
meg ke re sés re nem vá la szol vagy az (1)–(3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott nyi lat ko za to kat és iga zo lá so kat az elõ írt
tar ta lom mal ha tár idõ ben nem adja ki, a Hi va tal az en ge dé -
lyes sel szem ben a GET 13.  §-ában meg ha tá ro zott jog kö -
vet kez mé nye ket al kal maz za. Az en ge dé lyes nyi lat ko za ta
hi á nyá ban a Hi va tal úgy te kin ti, hogy az en ge dé lyes nem
ren del ke zik sza bad ka pa ci tás sal. Az így en ge dé lye zett cél -
ve ze ték ese tén, az eb bõl szár ma zó, az en ge dé lyes nél ke let -
ke zõ pénz ügyi és jog kö vet kez mé nyek az en ge dé lyest ter -
he lik.

(7) A fel jo go sí tott fo gyasz tó vagy a meg bí zá sá ból el já ró 
be ru há zó az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyi lat ko -
za to kat és iga zo lá so kat, va la mint a cél ve ze ték rész le tes
mû sza ki le írá sát a lé te sí tés hez szük sé ges elõ ze tes hoz zá já -
ru lás irán ti ké re lem mel lék le te ként kö te les a Hi va tal hoz
be nyúj ta ni.”
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(2) A Vhr. a kö vet ke zõ al cím mel és 29/B–29/F.  §-ok kal
egé szül ki:

„Telephelyi vezeték

(A GET 27/A.  §-ához)

29/B.  § (1) Te lep he lyi ve ze ték mû sza ki át mi nõ sí té sé re a 
GET 56.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján a csat la ko -
zó ve ze té kek re és fo gyasz tói be ren de zé sek re vo nat ko zó
mû sza ki-biz ton sá gi elõ írásokat tar tal ma zó kü lön jog sza -
bály ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) A csat la ko zó-, il let ve a fo gyasz tói ve ze ték te lep he lyi 
ve ze ték ké tör té nõ át mi nõ sí té se irán ti ké re lem be adá sá val
egy ide jû leg a ké rel me zõ nek a te lep he lyi ve ze ték mû köd te -
té se irán ti ké rel met is be kell nyúj ta ni a Hi va tal hoz. A te -
lep he lyi ve ze ték ké tör té nõ át mi nõ sí tés re és mû köd te tés re
vo nat ko zó en ge délyt egy el já rás ban kell ki ad ni.

(3) A te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye sé nek ren del kez nie
kell:

a) a te lep he lyi ve ze ték üze mel te té si jo gá val;
b) a te lep he lyi ve ze ték üze mel te té sé re vo nat ko zó

3 évre  szóló üz le ti terv vel;
c) olyan sa ját szer ve zet tel, amellyel biz to sí ta ni tud ja az

en ge dély kö te les te vé keny ség foly ta tá sát;
d) a te vé keny ség nor mál üzem me ne té tõl el té rõ kö rül -

mé nyek kö zöt ti foly ta tá sá hoz szük sé ges szer ve ze ti, sza -
bály za ti, tár gyi és sze mé lyi fel té te lek kel.

(4) A csat la ko zó-, il let ve fo gyasz tói ve ze ték te lep he lyi
ve ze ték ké tör té nõ át mi nõ sí té sé re és mû köd te té sé re vo nat -
ko zó en ge dély irán ti ké re lem hez e ren de let 9. szá mú mel -
lék le té ben meg je lölt do ku men tu mo kat kell mel lé kel ni.
Amennyi ben az át mi nõ sí tés és mû köd te tés érin ti a GET
27/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat, a ké rel me zõ -
nek az ott elõ ír ta kat is meg fele lõen csa tol ni kell.

(5) A Hi va tal a GET 27/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti 
el já rás ban jo go sult az érin tet tek tõl be kér ni min den olyan
nyi lat ko za tot, ok ira tot, egyéb bi zo nyí té kot, ame lyet a ha -
tá ro za tá nak meg ho za ta lá hoz szük sé ges nek tart. A csat la -
ko zó-, il let ve fo gyasz tói ve ze ték tu laj do no sa vagy üze -
mel te tõ je a Hi va tal fel hí vá sá ra az elõ ír tak nak kö te les ha -
tár idõ ben ele get ten ni.

(6) A Hi va tal az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen lé -
te sí tett új csat la ko zó-, il let ve fo gyasz tói ve ze ték te lep he lyi 
ve ze ték ké tör té nõ át mi nõ sí té sét csak ab ban a rend kí vü li
eset ben en ge dé lye zi, ha a fo gyasz tó el osz tó- vagy szál lí tó -
ve ze ték rend szer hez tör té nõ csat la ko zá sa a te lep he lyi ve -
ze ték hez tör té nõ csat la ko zás költ sé ge i hez ké pest in do ko -
lat la nul nagy költ ség gel vagy ne héz ség gel jár na. Az elosz -
tói vagy szál lí tói en ge dé lyes kö te les meg ha tá roz ni a te lep -
he lyi fo gyasz tó el osz tó- vagy szál lí tó ve ze ték-rend szer hez
való csat la ko zá sá nak mû sza ki fel té te le it és a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott dí ját.

29/C.  § (1) Te lep he lyi ve ze ték csak a Hi va tal ál tal a
GET, il let ve e ren de let elõ írásai sze rint ki adott te lep he lyi
ve ze ték mû köd te té si en ge dély alap ján üze mel tet he tõ. A
Hi va tal ál tal ki adott te lep he lyi ve ze ték mû köd te té si en ge -
dély alap ján a te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye se jo go sult és

kö te les a te lep he lyi fo gyasz tók ré szé re – a te lep he lyi ve ze -
té kes szol gál ta tást is ma gá ban fog la ló – föld gáz el lá tás ra,
il let ve a köz üze mi és nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo -
gyasz tók ese té ben te lep he lyi ve ze té kes szol gál ta tást nyúj -
ta ni és biz to sí ta ni a gáz for gal ma zás sal és el szá mo lás sal
kap cso la tos, ÜKSZ sze rin ti adat szol gál ta tást.

(2) Az elosz tói, il let ve szál lí tói en ge dé lyes fe le lõs sé ge a 
te lep he lyi fo gyasz tók kal szem ben a föld gáz nak az el osz -
tó-, il let ve szál lí tó há ló zat csat la ko zá si pont ján tör té nõ ren -
del ke zés re bo csá tá sá ra ter jed ki. A te lep he lyi ve ze ték en -
ge dé lye se fe le lõs a te lep he lyi ve ze ték mû köd te té sé ért, a
föld gáz nak a csat la ko zá si pont tól a te lep he lyi fo gyasz tók -
hoz tör té nõ el jut ta tá sá ért, va la mint – el té rõ meg ál la po dás
hi á nyá ban – a nem köz üze mi és a nyil ván tar tás ba nem vett
fel jo go sí tott fo gyasz tók fo lya ma tos föld gáz el lá tá sá ért.

(3) Amennyi ben a te lep he lyen be lü li csat la ko zó-, il let ve 
fo gyasz tói ve ze ték, vagy te lep he lyi ve ze ték és a szál lí tó-
vagy el osz tó ve ze ték csat la ko zá si pont ján egy nél több köz -
üze mi, il let ve nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó
vé te lez, vagy egy nél több ke res ke dõ, il let ve köz üze mi
szol gál ta tó ad át föld gázt, a te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye -
se, vagy ilyen en ge déllyel nem ren del ke zõ te lep he lyi ve -
ze té ken ke resz tül föld gázt ér té ke sí tõ gaz dál ko dó szer ve zet 
kö te les:

a) a csat la ko zó szál lí tói vagy elosz tói en ge dé lyes sel
meg kö tött, e ren de let 4.  §-ának (13) be kez dé sé ben fog lalt
együtt mû kö dé si meg ál la po dás sal ren del kez ni;

b) az adott csat la ko zá si pont ra az ÜKSZ-ben meg ha tá -
ro zott el szá mo lá si fel ada to kat tel je sí te ni.

(4) Amennyi ben a GET 27/A.  §-ának (1) be kez dé se
alap ján a te lep he lyen be lü li csat la ko zó-, il let ve fo gyasz tói
ve ze té ken el lá tott fel hasz ná ló a to vább adást biz to sí tó ve -
ze ték te lep he lyi ve ze ték ké nyil vá ní tá sát a Hi va tal nál ké -
rel me zi, e ké rel me mel lék le te ként kö te les be nyúj ta ni az
igé nyét meg ala po zó ok ira to kat és mind azon do ku men tu -
mo kat, ame lyek az érin tett ve ze ték üze mel te tõ jé vel való
egyez te tés si ker te len sé gét alá tá maszt ják. Amennyi ben a
Hi va tal a ve ze té ket te lep he lyi ve ze ték ké nyil vá nít ja, a te -
lep he lyi ve ze ték üze mel te tõ je a Hi va tal ha tá ro za tá nak
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül kö te les a
GET-ben és e ren de let ben fog lal tak nak meg fele lõen te lep -
he lyi ve ze ték mû köd te té sé re vo nat ko zó en ge dély irán ti
ké rel met elõ ter jesz te ni.

(5) Ha a te lep he lyi ve ze ték üze mel te tõ je a (4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõt el mu laszt ja, vagy a Hi va tal a
mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met el uta sít ja, a Hi va tal a
GET 27/A.  §-ának (6) be kez dé se alap ján a GET 13.  §-ának 
(7) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat tal a te lep he lyi ve ze ték
üze mel te té sé re elosz tói en ge dé lyest je löl ki, aki jo go sult a
te lep he lyi ve ze ték üze mel te tés re a költ sé ge it fe de zõ kü lön
dí jat szed ni, mi vel e te vé keny sé ge nem mi nõ sül elosz tói
te vé keny ség nek. A köz üze mi fo gyasz tó ként vé te le zõ fo -
gyasz tók el lá tá sá ra a Hi va tal köz üze mi szol gál ta tót je löl
ki. A nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó nak és
köz üze mi fo gyasz tó nak nem mi nõ sü lõ te lep he lyi fo gyasz -
tó az el lá tá sa ér de ké ben kö te les szer zõd ni a ki je lölt te lep -
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he lyi ve ze ték üze mel te tõ vel, és köz üze mi szer zõ dést köt ni 
a te rü le ti leg ille té kes köz üze mi szol gál ta tó val az elosz tói
és te lep he lyi ve ze ték csat la ko zá si pont já ra.

(6) Az elosz tói en ge dé lyes ki je lö lé se ese tén a te lep he lyi
ve ze ték tu laj do no sa kö te les tûr ni a ki je lölt elosz tói en ge -
dé lyes üze mel te tés sel kap cso la tos te vé keny sé gét, és eh hez 
a szük sé ges tá mo ga tást meg ad ni.

(7) A Hi va tal a GET 27/A.  §-ának (6) be kez dé se alap ján 
a te lep he lyi ve ze té ket elosz tói ve ze ték ké nyil vá nít hat ja,
amennyi ben a te rü le ti leg ille té kes bá nya fel ügye let a te lep -
he lyi ve ze té ket el osz tó há ló zat tá mi nõ sí tet te.

(8) Az el osz tóve ze ték ké nyil vá ní tás ese tén a ki je lölt
elosz tói en ge dé lyes kö te les a te lep he lyi fo gyasz tók kal,
vagy az õket el lá tó köz üze mi szol gál ta tó val el osz tó há ló zat 
hasz ná la ti szer zõ dést köt ni.

(9) Te lep he lyi ve ze ték el osz tó ve ze ték ké tör té nõ mi nõ -
sí té se ese tén a te lep he lyi fo gyasz tó kat kü lön díj fi ze té si és
költ ség té rí té si kö te le zett ség nél kül meg il le tik a csat la ko -
zá si jo gok, amennyi ben an nak mér té ke vagy össze ge nem
ha lad ja meg a te lep he lyet meg il le tõ vá sá rolt ka pa ci tást. A
te lep he lyi ve ze ték üze mel te tõ je kö te les az el osz tó há ló zat -
tá mi nõ sí té sé ig a te lep he lyi ve ze ték hez való hoz zá fé rést
vál to zat lan fel té te lek kel biz to sí ta ni.

29/D.  § (1) A te lep he lyi fo gyasz tók föld gáz el lá tá sá nak,
il let ve ve ze té kes szol gál ta tás sal tör té nõ el lá tá sá nak fel té -
te lei nem ad hat nak ala pot vissza élés re.

(2) A te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye se a te lep he lyi ve ze -
té kes szol gál ta tás ke re té ben kö te les a te lep he lyi fo gyasz -
tók szá má ra a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott díj el le né -
ben hoz zá fé rést és a te lep he lyi ve ze ték mû köd te té sét biz -
to sí ta ni.

(3) Nem köz üze mi és nyil ván tar tás ba nem vett fel jo go -
sí tott te lep he lyi fo gyasz tó ese té ben a te lep he lyi ve ze ték
en ge dé lye se ál tal át adott föld gáz át la gá ra nem ha lad hat ja
meg az ugyan azon üz le ti év ben be szer zett föld gáz mennyi -
ség át lag árát, ki egé szít ve az el té rõ fo gyasz tói szo ká sok
 miatt ke let ke zõ több let költ sé gek kel. Az en ge dé lyes a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze té kes szol gál ta tá si dí -
jat is igé nyel he ti.

(4) A te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye se a te lep he lyi ve ze -
té kes szol gál ta tást a te lep he lyi fo gyasz tó ré szé re mél tá -
nyos, költ ség ala pú té rí tés el le né ben kö te les nyúj ta ni. Ha a
fe lek a ve ze té kes szol gál ta tás el len ér té ké ben nem tud nak
meg ál la pod ni, a té rí tés alap ját a ve ze té kes szol gál ta tás iga -
zolt költ sé gei és az erre szá mí tott, az el osz tó ve ze ték-rend -
szer re al kal ma zott – kü lön jog sza bály ban meghatáro -
zott – tõ ke költ ség ké pe zi.

(5) A te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye se a nem köz üze mi és 
nyil ván tar tás ba nem vett fel jo go sí tott te lep he lyi fo gyasz -
tó nak nyúj tott el lá tás, il let ve ve ze té kes szol gál ta tás után
ki ál lí tott szám lá ban vagy bi zony lat ban tá jé koz ta tó adat -
ként meg bont va kö te les fel tün tet ni az ál ta la, a kü lön jog -
sza bály alap ján meg fi ze tett vagy meg fi ze ten dõ ha tó sá gi
dí ja kat és az ál ta la nyúj tott te lep he lyi ve ze té kes szol gál ta -
tás dí ját is.

(6) Amennyi ben a te lep he lyi fo gyasz tó ként vé te le zõ
fel hasz ná ló köz üze mi fo gyasz tó vá vagy nyil ván tar tás ba
vett fel jo go sí tott fo gyasz tó vá kí ván vál ni, és en nek ér de -
ké ben a te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye sé vel kö tött föld gáz -
el lá tá si szer zõ dé sét fel mond ja, a te lep he lyi ve ze ték en ge -
dé lye se to vább ra is kö te les a te lep he lyi fo gyasz tót föld -
gáz el lá tás ban ré sze sí te ni ad dig, amíg a te lep he lyi fo gyasz -
tó el lá tá sa más mó don nem vá lik biz to sí tot tá.

(7) Amennyi ben a köz üze mi fo gyasz tó ként vagy nyil -
ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó ként vé te le zõ te lep -
he lyi fo gyasz tó a te lep he lyi ve ze té kes szol gál ta tást kí ván -
ja meg szün tet ni, és az erre vo nat ko zó szer zõ dé sét fel -
mond ja, a te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye se to vább ra is kö te -
les a te lep he lyi fo gyasz tót te lep he lyi ve ze té kes szol gál ta -
tás ban ré sze sí te ni – az ere de ti szer zõ dés ben fog lalt díj té -
tel meg fi ze té se mel lett – ad dig, amíg a te lep he lyi fo gyasz -
tó el lá tá sa más mó don nem vá lik biz to sí tot tá.

29/E.  § (1) A te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye se kö te les a
te lep he lyi ve ze té ket a GET, e ren de let, va la mint a kü lön
jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint fo lya ma to san üze mel -
tet ni, to váb bá azt olyan mó don fenn tar ta ni, kar ban tar ta ni
és fej lesz te ni, hogy az meg bíz ha tó an és üzem biz to san mû -
köd jön.

(2) A te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye se kö te les üzem vi te li 
nap lót ve zet ni a te lep he lyi fo gyasz tó it érin tõ üzem szü ne -
tek rõl, üzem za va rok ról, kor lá to zá sok ról.

(3) A te lep he lyi fo gyasz tó jo go sult az üzem vi te li nap ló -
ba be te kin te ni, ar ról má so la tot vagy ki vo na tot kér ni, va la -
mint a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese mé nyek kel kap -
cso la to san a te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye sé tõl tá jé koz ta -
tást kér ni, to váb bá az üzem vi te li nap ló ban el len vé le mé -
nyét, ál lás fog la lá sát fel tün tet ni.

(4) E ren de let nek a te lep he lyi ve ze ték re vo nat ko zó ren -
del ke zé se i ben meg ha tá ro zott te lep he lyi fo gyasz tói jo go -
kat a te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye se egy ol da lú an nem kor -
lá toz hat ja.

(5) A te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye se kö te les az elõ re
ter vez he tõ éves ren des kar ban tar tá si, fel újí tá si mun ká la -
tok ról, az ez zel kap cso la tos szü ne tel te tés kez dõ idõ pont já -
ról és vár ha tó idõ tar ta má ról az érin tett fo gyasz tó kat a szü -
ne te lés meg kez dé sét meg elõ zõ en leg alább 15 nap pal ér te -
sí te ni.

(6) Üze mi ese mé nyek ese tén az en ge dély kö te les te lep -
he lyi ve ze ték en ge dé lye se 3 órán be lül kö te les az ál ta la el -
lá tott fo gyasz tót ér te sí te ni a be kö vet ke zett ese mény rõl és
an nak vár ha tó ha tá sa i ról, ki vé ve, ha ezen idõ tar ta mon be -
lül a hi bát el há rí tot ta. Az en ge dé lyes ez utób bi eset ben is
kö te les a hi bá nak, il let ve az el há rí tá sá ra al kal ma zott in téz -
ke dés nek az üzem vi te li nap ló ban tör té nõ rög zí té sé re.

29/F.  § (1) A te lep he lyi ve ze ték en ge dé lye se kö te les a
te lep he lyi fo gyasz tó val, il let ve köz üze mi fo gyasz tó ese té -
ben a fo gyasz tó kép vi se le té ben el já ró köz üze mi szol gál ta -
tó val a te lep he lyi ve ze ték re csat la ko zá si és ve ze té kes szol -
gál ta tá si szer zõ dést köt ni.
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(2) A te lep he lyi fo gyasz tó val kö tött csat la ko zá si és ve -
ze té kes szol gál ta tá si szer zõ dés nek leg alább a kö vet ke zõ -
ket tar tal maz nia kell:

a) a kap cso ló dá si pont(ok) he lyé nek meg ha tá ro zá sát;
b) a te lep he lyi ve ze ték ka pa ci tá sát és mû sza ki jel lem -

zõ it;
c) a te lep he lyi fo gyasz tó ré szé re a kap cso ló dá si pon ton

ren del ke zé sé re álló tel je sít ményt, an nak meg je lö lé sé vel,
hogy a ren del ke zés re álló tel je sít mény idõ le ge sen vagy
vég le ge sen ke rül-e a fo gyasz tó nak át adás ra;

d) a fo gyasz tói be ren de zés mû sza ki jel lem zõ it;
e) a te lep he lyi ve ze ték hez tör té nõ csat la ko zás pénz ügyi 

és mû sza ki fel té te le it, a be kap cso lás sza bá lya it;
f) a szol gál ta tott föld gáz mû sza ki jel lem zõ it;
g) a te lep he lyi ve ze té ken ke resz tül igény be vett föld -

gáz mé ré sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket, kü lö nös te kin -
tet tel a mé rés sel kap cso la tos üze mel te tõi és fo gyasz tói kö -
te le zett sé gek re, a mé ré si idõ sza kok meg ha tá ro zá sá ra, a
mé rõk tu laj don jo gá nak, el he lye zé sé nek, fel sze re lé sé nek,
kar ban tar tá sá nak, cse ré jé nek sza bá lya i ra;

h) a szám lá zás és a szám la ki fo gás sza bá lya it;
i) a díj fi ze tés rész le tes sza bá lya it;
j) a köl csö nös tá jé koz ta tá si kö te le zett ség, va la mint a

fe lek kö zöt ti adat szol gál ta tás sza bá lya it;
k) a fo gyasz tói pa na szok ke ze lé sé nek rend jét;
l) a üzem vi te li nap ló ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket;
m) az éves ren des kar ban tar tás és az üzem za var vagy

egyéb üze mi ese mény be kö vet ke zé se ese tén al kal ma zan dó 
kor lá to zás sza bá lya it;

n) a szer zõ dés sze gés sza bá lya it, kü lö nö sen a sza bály ta -
lan vé te le zés re, va la mint a te lep he lyi fo gyasz tó nak a te -
lep he lyi ve ze té kes szol gál ta tás ból tör té nõ idõ le ges vagy
vég le ges ki zá rá sá nak ese te i re vo nat ko zó ren del ke zé se ket;

o) a jog or vos lat ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket.”

30.  §

(1) A Vhr. 30.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A GET 28.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti, üzem za -
var vagy for rás hi ány  miatt szük sé ges sé vált fo gyasz tás kor -
lá to zás ra tör té nõ fel ké szü lést a kö vet ke zõk sze rint kell vég -
re haj ta ni:]

„a) a szál lí tói és elosz tói en ge dé lye sek kö te le sek a kor -
lá to zá si sor rend össze ál lí tá sá hoz szük sé ges ada to kat
össze gyûj te ni a ve lük kap cso lat ban álló rend szer hasz ná -
lók tól, és azo kat meg kül de ni a rend szer irá nyí tó és a Hi va -
tal ré szé re min den év au gusz tus 1. nap já ig;”

(2) A Vhr. 30.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[30.  § (1) A GET 28.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti,
üzem za var vagy for rás hi ány  miatt szük sé ges sé vált fo -
gyasz tás kor lá to zás ra tör té nõ fel ké szü lést a kö vet ke zõk
sze rint kell vég re haj ta ni:]

„e) az en ge dé lye sek kö te le sek a kor lá to zá si sor rend hez
szol gál ta tott ada ta i kat fo lya ma to san nap ra ké szen tar ta ni,
és jo go sul tak azok va ló di sá gá ról, al kal maz ha tó sá gá ról az
érin tett rend szer hasz ná lók nál meg gyõ zõd ni;”

(3) A Vhr. 30.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ i) és
j) pon tok kal egé szül ki:

[30.  § (1) A GET 28.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti,
üzem za var vagy for rás hi ány  miatt szük sé ges sé vált fo -
gyasz tás kor lá to zás ra tör té nõ fel ké szü lést a kö vet ke zõk
sze rint kell vég re haj ta ni:]

„i) a föld gáz köz üze mi nagy ke res ke dõk, köz üze mi szol -
gál ta tók, ke res ke dõk, va la mint az elosz tói vagy szál lí tói
en ge dé lyes sel szer zõ dé ses kap cso lat ban álló nyil ván tar -
tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tók kö te le sek min den év jú -
li us 31-ig meg kül de ni – az ÜKSZ-ben elõ írt tar ta lom mal –
a kor lá to zá si be so ro lás hoz szük sé ges ada ta i kat;

j) azon elosz tói vagy szál lí tói en ge dé lyes sel szer zõ dé -
ses kap cso lat ban álló nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo -
gyasz tó kat, ame lyek nem tesz nek ele get az i) pont ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gük nek, az elosz tói, il let ve
szál lí tói en ge dé lyes kö te les az I. kor lá to zá si ka te gó ri á ba
so rol va nyil ván tar tás ba ven ni.”

(4) A Vhr. 30.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A fo gyasz tói kor lá to zást a GET 16.  §-a (2) be kez -
dé sé nek d) pont ja alap ján a rend szer irá nyí tó ren de li el a
Hi va tal egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett, egy ben ja vas la tot
tesz a szük sé ges to váb bi in téz ke dé sek meg té te lé re.”

31.  §

A Vhr. 31.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Amennyi ben a fo gyasz tót a szük sé ges sé vált kor lá -
to zás so rán rész le ge sen vagy tel jes mér ték ben ki zár ták, ré -
szé re a be táp lá lá si pon to kon szer zõ dés sze rint ren del ke -
zés re álló – és a kor lá to zás élet be lép te té se kor no mi nált –
föld gáz mennyi sé get a rend szer irá nyí tó a szük sé ges mér -
ték ben a kor lá to zás idõ tar ta ma alatt egyen sú lyo zó gáz -
ként, az ÜKSZ-ben kor lá to zás ese té re meg ha tá ro zott el -
szá mo lá si rend sze rint jo go sult át ven ni. En nek ér de ké ben
a kor lá to zás idõ tar ta má ra a rend szer hasz ná lók kö te le sek a
szer zõ dé sük sze rint ren del ke zés re álló föld gázmennyi sé -
get – az ÜKSZ-ben meg ha tá ro zott mó don – fel aján la ni a
rend szer irá nyí tó ré szé re.

(3) A kor lá to zás idõ tar ta ma alatt a rend szer egyen súly
fenn tar tá sá nak, il let ve lét re ho zá sá nak ér de ké ben a ter me lõ 
a bel föl di sa ját ter me lé se ré vén, to váb bá a ke res ke dõ és a
köz üze mi nagy ke res ke dõ a ré szé re a be táp lá lá si pon to kon
szer zõ dés sze rint ren del ke zés re álló (no mi nált) föld gáz -
mennyi sé get kö te les a rend szer irá nyí tó nak fel aján la ni, és a 
szük sé ges mér ték ben ren del ke zés re bo csá ta ni. A rend szer -
irá nyí tó ál tal a rend szer egyen súly fenn tar tá sá nak, il let ve
lét re ho zá sá nak cél já ból vég zett föld gáz vá sár lás és -ér té ke -
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sí tés nem mi nõ sül ke res ke del mi te vé keny ség nek. A kor lá -
to zás so rán a rend szer irá nyí tó ál tal igény be vett föld gáz -
nak az érin tett fo gyasz tók kal, a ke res ke dõk kel, a köz üze mi 
nagy ke res ke dõ vel, il let ve a ter me lõ vel tör té nõ el szá mo lá -
sa a rend szer irá nyí tó fel ada ta.”

32.  §

(1) A Vhr. 32.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A szál lí tói, tá ro lói, il let ve elosz tói en ge dé lyes kö te -
les az ál ta la üze mel te tett rend szer sza bad ka pa ci tá sá ról
ada tot szol gál tat ni a rend szer irá nyí tó ál tal mû köd te tett, e
ren de let ben meg ha tá ro zott in for ma ti kai plat form ra. A ha -
tá ron ke resz tü li föld gáz szál lí tó ve ze ték le kö tött be- és ki -
szál lí tá si ka pa ci tá sá ra, va la mint a sza bad ka pa ci tás ra vo -
nat ko zó adat szol gál ta tás és nyil vá nos ság ra ho za tal rész le -
tes sza bá lya it az ÜKSZ tar tal maz za.

(2) A rend szer hez való hoz zá fé rést a hoz zá fé rés re jo go -
sult vagy meg bí zott ja kez de mé nye zi az ÜKSZ-ben sza bá -
lyo zott mó don, a szál lí tói, tá ro lói, il let ve elosz tói en ge dé -
lyes hez be nyúj tott ka pa ci tás igény-be je len tés alap ján. A
szál lí tói és el osz tói en ge dé lye sek a ház tar tá si fo gyasz tók
és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kom mu ná lis fo -
gyasz tó kat köve tõen jo go sul tak a vesz te sé ge ik hez és tech -
no ló gi ai célú fel hasz ná lá suk hoz ka pa ci tást le köt ni a szál lí -
tórend sze ren.

(3) A rend szer sza bad ka pa ci tá sa i nak le kö té sét rész le te -
sen az ÜKSZ sza bá lyoz za.”

(2) A Vhr. 32.  §-ának (9)–(12) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(9) A ter me lõ az ál ta la ter melt föld gáz mér té ké ig csak
gáz mé rõ, nyo más sza bály zó és gáz mi nõ ség-el len õr zõ
rend sze ren ke resz tül csat la koz hat a szál lí tó-, il let ve az el -
osz tó rend szer hez. A ter me lõ el osz tó ve ze ték re tör té nõ köz -
vet len csat la ko zá sa ese tén a föld gáz sza go sí tá sa a ter me lõ
fel ada ta, ame lyért a szál lí tórend sze ren al kal ma zott sza go -
sí tá si díj té telt jo go sult ér vé nye sí te ni.

(10) A nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó szál -
lí tó- vagy el osz tó ve ze ték re való csat la ko zá sa és azok hasz -
ná la ta so rán az el já rá si rend és mû sza ki fel té te lek te kin te -
té ben az ÜKSZ és GESZ ren del ke zé sei sze rint kell el jár ni.

(11) A köz üze mi nagy ke res ke dõi en ge dé lyes az iga zolt
fo gyasz tá si igény nek meg fe le lõ szál lí tá si, il let ve tá ro lói
ka pa ci tást köt het le. A szál lí tói és tá ro lói en ge dé lyes nél le -
kö tött ka pa ci tást a fo gyasz tói szer zõ dés meg szû né sé nek
nap já val kö te les csök ken te ni az ÜKSZ alap ján meg ha tá ro -
zott ka pa ci tás sal.

(12) A köz üze mi szol gál ta tói en ge dé lyes az iga zolt fo -
gyasz tá si igény nek meg fe le lõ el osz tá si ka pa ci tást köt het
le. Az elosz tói en ge dé lyes nél le kö tött ka pa ci tást a fo -
gyasz tói szer zõ dés meg szû né sé nek nap já val kö te les csök -
ken te ni a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó ra
jutó résszel.”

(3) A Vhr. 32.  §-a (13) be kez dé sé nek b) és c) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(13) Iga zolt fo gyasz tói igény]
„b) a köz üze mi szol gál ta tó ese té ben a gáz mennyi ség-,

il let ve a gáz tel je sít mény-igény re vo nat ko zó tény ada tok
alap ján a gya kor lat ban hasz ná la tos elõ ze tes becs lé si mód -
sze rek alap ján be csült fo gyasz tói igény, szá mí tás ba véve a
köz üze mi fo gyasz tók le szer zõ dött, vagy szán dék nyi lat ko -
zat tal be je len tett fo gyasz tá si igé nyét és az en ge dé lyes
 feljogosított fo gyasz tó i nak be je len tett pi ac ra lé pé si szán -
dé kát,

c) a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó ke res -
ke del mi szer zõ dé sé ben rög zí tett ka pa ci tás,”

(4) A Vhr. 32.  §-a a kö vet ke zõ (14) be kez dés sel egé szül
ki:

„(14) A tá ro lói en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban kö te les
rész le te sen ki dol goz ni a GET 30.  § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott fenn ma ra dó sza bad ka pa ci tá sa ér té ke sí té sé nek
ke res ke del mi fel té te le it és a hoz zá kap cso ló dó eljárás -
rendet.”

33.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ al cím mel és 32/A–32/C.  §-ok kal
egé szül ki:

„A feljogosított fogyasztók

(A GET 36.  §-ához)

32/A.  § (1) A fel jo go sí tott fo gyasz tó a föld gáz vá sár lás ra 
irá nyu ló ke res ke del mi szer zõ dé sé nek meg kö té sét meg elõ -
zõ en kö te les kez de mé nyez ni a nyil ván tar tás ba vé te lét an -
nál az elosz tói vagy szál lí tói en ge dé lyes nél, amely nek a
rend sze ré hez köz vet le nül, föld gáz ter me lõi rend szer rõl
köz vet le nül, vagy te lep he lyi ve ze ték rõl el lá tott fo gyasz tó
ese tén köz vet ve csat la ko zik.

(2) Az elosz tói vagy szál lí tói en ge dé lyes a fel jo go sí tott
fo gyasz tót ké rel mé re, kü lön el já rás nél kül, a ké re lem be ér -
ke zé sé tõl szá mí tott há rom mun ka na pon be lül kö te les nyil -
ván tar tás ba ven ni, és egy ide jû leg a fel jo go sí tott fo gyasz -
tó nak a nyil ván tar tás ba vé tel rõl iga zo lást adni.

(3) Az elosz tói vagy szál lí tói en ge dé lyes a nyil ván tar -
tás ba vé telt csak ak kor ta gad hat ja meg, ha a fo gyasz tó a
nyil ván tar tás ba vé tel hez szük sé ges ada to kat hi ány pót lás ra 
tör té nõ fel hí vás el le né re sem adta meg.

(4) A nyil ván tar tás ba vé tel lel egy ide jû leg a fel jo go sí tott 
fo gyasz tó kö te les köz üze mi szer zõ dé sét a GET 36.  §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ re a köz üze mi szol gál ta tó já -
nál, vagy – szál lí tó ve ze ték rõl köz vet le nül el lá tott fo gyasz -
tó ese té ben – a köz üze mi nagy ke res ke dõ nél fel mon da ni.
Az ál ta lá nos sza bá lyok tól el té rõ en a for rás auk ci ón in du ló
fel jo go sí tott fo gyasz tó jo go sult a köz üze mi szer zõ dé sét a
for rás auk ció be fe je zé sét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül
 felmondani, amennyi ben a nyil ván tar tás ba vé tel lel egy ide -
jû leg be je len tet te a köz üze mi szol gál ta tó já nál a forrás -
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aukción tör té nõ in du lás szán dé kát, és meg je löl te a köz -
üzem bõl tör té nõ ki lé pés idõ pont ját.

(5) A köz üze mi szer zõ dés fel mon dá sa ese tén a köz üze -
mi nagy ke res ke dõ:

a) amennyi ben jú ni us 15-ig a fel mon dás írás ban meg -
ér ke zik, kö te les 5 mun ka na pon be lül a re giszt rált fel jo go -
sí tott fo gyasz tó szá má ra az ÜKSZ alap ján al lo kált tá ro lói
mo bil és ki-be tá ro lá si ka pa ci tá so kat, va la mint a tá ro ló töl -
tés hez szük sé ges ha tár ka pa ci tást át ad ni, a tá ro lói és szál lí -
tói szer zõ dé se it en nek meg fele lõen mó do sí ta ni. A köz üze -
mi nagy ke res ke dõ el lá tá si kö te le zett sé ge  miatt a tá ro ló töl -
té sé hez szük sé ges ha tár ka pa ci tás át adá sá ra csak áp ri lis
15-ét meg ha la dó an kö te lez he tõ. A szer zõ dé sek ilyen mó -
do sí tá sa nem te kin ten dõ szer zõ dés sze gés nek, to váb bá az
költ ség- és köt bér men tes;

b) amennyi ben az írás be li fel mon dás jú ni us 15. után ér -
ke zik, a köz üze mi nagy ke res ke dõ kö te les az ÜKSZ alap -
ján al lo kált tá ro lói mo bil és ki tá ro lá si ka pa ci tá so kat a fel -
mon dást kö ve tõ elsõ gáz nap ra át ad ni. A tá ro lói szer zõ dé -
sek ilyen mó do sí tá sa nem te kin ten dõ szer zõ dés sze gés nek,
to váb bá az költ ség- és köt bér men tes. A be tá rolt mo bil
föld gáz kész le tet a köz üze mi nagy ke res ke dõ kö te les át ad ni 
és a re giszt rált fel jo go sí tott fo gyasz tó, il let ve an nak ke res -
ke dõ je kö te les át ven ni a mi nisz ter ál tal kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott szá mí tá si el já rás sal kép zett áron.

(6) A köz üze mi szol gál ta tó és a köz üze mi nagy ke res ke -
dõ a szál lí tói, tá ro lói, il let ve elosz tói en ge dé lyes sel kö tött
ka pa ci tás le kö té si szer zõ dé se it a köz üze mi szer zõ dés meg -
szû né sét kö ve tõ elsõ gáz nap tól kez dõ dõ ha tállyal kö te les
mó do sí ta ni a fo gyasz tó ál tal a köz üzem ben le kö tött és az
ÜKSZ ka pa ci tás meg fe lel te té si elõ írásai sze rint meg ha tá -
ro zott ka pa ci tá sok mér té ké vel, ame lyet a fo gyasz tói ké re -
lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül írás ban iga -
zol a fo gyasz tó felé, mel lé kel ve a pénz ügyi el szá mo lás hoz
szük sé ges rés zszám lát. E szer zõ dés mó do sí tás so rán a szer -
zõ dõ fe lek kö te le sek egy más sal együtt mû köd ni. A szer zõ -
dés mó do sí tás ra hi vat ko zás sal egyik fél sem jo go sult köt -
bér re, il let ve kár té rí tés re vagy más igény ér vé nye sí té sé re.

(7) Amennyi ben a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo -
gyasz tó a ke res ke dõ vel kö tött föld gáz vá sár lá si szer zõ dé -
sét fel mond ja és az el lá tá sa ér de ké ben más ke res ke dõ vel
köt szer zõ dést, vagy föld gáz el lá tá sá ról sa ját maga gon dos -
ko dik, a ko ráb bi ke res ke dõ je kö te les át ad ni a nyil ván tar -
tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó ré szé re az ÜKSZ-ben
meg ha tá ro zott mó don le kö tött ka pa ci tá so kat és az át adott
ka pa ci tá sok kal csök ken te ni a tá ro lói és elosz tói, il let ve
szál lí tói en ge dé lyes sel adott gáz év re kö tött szer zõ dé se it,
ame lyet a fo gyasz tói ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül írás ban iga zol a fo gyasz tó felé. A szer zõ -
dés mó do sí tás ra hi vat ko zás sal egyik fél sem jo go sult köt -
bér re, il let ve kár té rí tés re vagy más igény ér vé nye sí té sé re.

(8) A nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó kö te -
les köz vet le nül vagy ke res ke dõ jén, mér leg kör tag sá ga ese -
tén a mér leg kör fe le lõ sén ke resz tül az ÜKSZ ren del ke zé -
sei sze rin ti no mi ná lást el vé gez ni, és a rend szer szin tû szol -
gál ta tá sok ra a rend szer irá nyí tó val szer zõ dést köt ni.

32/B.  § (1) A nyil ván tar tást ve ze tõ en ge dé lyes a nyil -
ván tar tás ada ta i ról a Hi va talt az ese ti adat szol gál ta tást el -
ren de lõ ha tá ro zat ban elõ írt adat la pon tá jé koz tat ja.

(2) A nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó szer -
zõ dés ben rög zí tett ka pa ci tás le kö té sét az ille té kes szál lí tói
vagy elosz tói en ge dé lyes a fel jo go sí tott fo gyasz tó ké ré sé re 
har ma dik sze mé lyek felé kö te les iga zol ni.

(3) A ha tár ke resz te zõ szál lí tó ka pa ci tás hoz való hoz zá fé -
ré si en ge déllyel ren del ke zõ, nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí -
tott fo gyasz tó a föld gáz vá sár lá sa i ról nyil ván tar tást ve zet.

(4) A ha tár ke resz te zõ szál lí tó ka pa ci tás hoz való hoz zá fé -
ré si en ge déllyel ren del ke zõ, nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí -
tott fo gyasz tó föld gáz vá sár lá sa i ról szer zõ dé ses éven ként je -
len tést ké szít a Hi va tal ál tal az ese ti adat szol gál ta tást el ren -
de lõ ha tá ro zat ban elõ írt adat la pon, ame lyet a tárgy évet kö -
ve tõ hó nap utol só nap já ig meg küld a Hi va tal nak.

(5) A Hi va talt a fel jo go sí tott fo gyasz tó nyil ván tar tás ba
vé te lé vel kap cso lat ban meg il le tik a GET 4.  §-a (1) be kez -
dé sé nek i) és j) pont ja i ban meg ha tá ro zott jo gok.

32/C.  § (1) A GET 36.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti
nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó a köz üzem be
tör té nõ vissza té ré si igé nyét írás ban kö te les je lez ni a te rü le -
ti leg ille té kes köz üze mi szol gál ta tó nak, meg je löl ve a
vissza té rés ter ve zett idõ pont ját. A vissza té ré si igény be je -
len té sé hez mel lé ke li az igény be je len tés kor le kö tött ka pa -
ci tá sa it bi zo nyí tó iga zo lást. A vissza té rés el fo ga dott idõ -
pont ját a köz üze mi szol gál ta tó 15 mun ka na pon be lül írás -
ban vissza iga zol ja a fel jo go sí tott fo gyasz tó ré szé re.

(2) A GET 36.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti vissza té rés
ese té ben a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó a
köz üzem be tör té nõ vissza té ré si igé nyét írás ban kö te les je -
lez ni a te rü le ti leg ille té kes köz üze mi szol gál ta tó nak. A
vissza té ré si igény be je len té sé hez mel lé ke li az igény be je -
len tés kor le kö tött ka pa ci tá sa it bi zo nyí tó iga zo lást. A köz -
üze mi szol gál ta tó kö te les a GET 31.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott fo gyasz tók vissza té ré si igé nyét a be je -
len tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül tel je -
sí te ni.

(3) A nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó a köz -
üze mi fo gyasz tói kör be tör té nõ, a GET 36.  §-ának (5) és
(8) be kez dé se sze rin ti vissza té ré se ese tén a köz üze mi
nagy ke res ke dõ vel vagy köz üze mi szol gál ta tó val kö tött
köz üze mi szer zõ dé sé rõl az érin tett szál lí tói vagy elosz tói
en ge dé lyest egy ide jû leg tá jé koz tat ja.

(4) A nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó köz -
üze mi szer zõ dé sé nek ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 8 na pon be -
lül kö te les a nyil ván tar tás ból való tör lé sét az érin tett szál lí -
tói vagy elosz tói en ge dé lyes nél kez de mé nyez ni, aki a tör -
lést so ron kí vül el vég zi, és er rõl a Hi va talt ha von ta, össze -
sí tett mó don tá jé koz tat ja.

(5) A nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tót a
GET 36.  §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ka pa ci -
tás jo gok a köz üzem be tör té nõ vissza té ré se ese tén is vál to -
zat la nul meg il le tik, ki vé ve ha ezen ka pa ci tá sát vagy egy
ré szét a szál lí tó nak, el osz tó nak vagy tá ro ló nak vissza ad ta,
vagy má sod la gos ke res ke de lem ben ér té ke sí tet te.”
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34.  §

A Vhr. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„33.  § A köz üze mi fo gyasz tók és köz üze mi szol gál ta tók 

kö zöt ti köz üze mi szer zõ dés kö te le zõ tar tal mi ele me it a
GET 39.  §-ának (5) be kez dé se, a köz üze mi szer zõ dés lét -
re jöt té nek fo lya ma tát a GKSZ tar tal maz za.”

35.  §

A Vhr. 34.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A GESZ – a fe lek el té rõ meg ál la po dá sa hi á nyá -
ban – al kal ma zan dó a szál lí tó, il let ve el osz tó és a nyil ván -
tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó kö zöt ti kap cso lat rend -
szer re is.

(3) A köz üze mi nagy ke res ke dõ en ge dé lyé ben ne ve sí tett 
ter me lõi rend sze rek rõl ve ze ték kel el lá tott köz üze mi föld -
gáz fo gyasz tók ra vo nat ko zó an e ren de let 2. szá mú mel lék -
le te sze rin ti elõ írásokat kell al kal maz ni. E fo gyasz tók el lá -
tá sa so rán a köz üze mi nagy ke res ke dõi en ge dé lyes köz üze -
mi szol gál ta tó nak mi nõ sül, és a köz üze mi nagy ke res ke dõ
ezen köz üze mi fo gyasz tók el lá tá sát szol gá ló ve ze té kek
üze mel te té sé re kö te les szer zõ dést köt ni az erre jo go sult
szer ve zet tel. E ter me lõi rend sze rek rõl ve ze ték kel el lá tott
fo gyasz tók köre a továb biak ban nem bõ vít he tõ.”

36.  §

A Vhr. 35.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A GET 51.  §-ában fog lal tak alap ján a vál lal ko zás
egé szé re vo nat ko zó éves be szá mo lót a cég bí ró ság hoz tör -
té nõ be nyúj tá sá val egy ide jû leg meg kell kül de ni a Hi va tal -
nak.

(4) A te vé keny sé gek kö zöt ti fel osz tás ra e ren de let
6. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket
és mód sze re ket kell al kal maz ni.”

37.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ al cím mel, va la mint 35/A. és
35/B.  §-ok kal egé szül ki:

„A megfelelési szabályzatra,
 valamint az éves megfelelési jelentésre vonatkozó

részletes szabályok

35/A.  § (1) Az en ge dé lyes kö te les a meg fe le lé si sza -
bály zat ban a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ér vény re jut ta tá sá -
ról gon dos kod ni:

a) a szál lí tá si, rend szer irá nyí tá si, il let ve el osz tá si en ge -
dély esi te vé keny sé get el lá tó vál lal ko zás ve ze tõ ál lá sú
mun ka vál la ló ja, to váb bá azon, ve ze tõ nek nem mi nõ sü lõ,
de az adott, vagy más en ge dély kö te les te vé keny ség füg -

get len sé gé nek be fo lyá so lá sá ra al kal mas in for má ci ók hoz
hoz zá fé rõ mun ka vál la ló ja – a szál lí tá si, rend szer irá nyí tá si, 
il let ve el osz tá si en ge dély esi te vé keny sé get el lá tó vál lal ko -
zá son kí vül – nem áll hat más, a GET sze rint en ge dély kö te -
les te vé keny sé get foly ta tó vál lal ko zás sal mun ka vi szony -
ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban;

b) a GET 51/A.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek nek tör té -
nõ meg fe le lés, kü lö nös te kin tet tel az en ge dély ben fog lalt
te vé keny sé gek, va la mint az azok vég zé sé hez szük sé ges
egyéb te vé keny sé gek har ma dik sze mély ál ta li vég zé se
ese tén elõ írt adat ke ze lé si sza bá lyok és el já rá sok rész le tes
sza bá lyo zá sa;

c) az adat ke ze lés és az ada tok hoz zá fér he tõ vé té te le rész -
le tes sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sa, ide ért ve az in teg rált föld -
gáz ipa ri vál lal ko zá son be lü li, a sza bály zat ké szí té sé re kö te -
le zett en ge dé lyest érin tõ el já rá so kat és sza bá lyo kat.

(2) A GET 51/A.  §-ának (8) és (9) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott meg fe le lé si sza bály zat és meg fe le lé si je len tés
kö te le zõ mi ni má lis tar tal mi ele me it e ren de let 7. és 8. szá -
mú mel lék le te ha tá roz za meg.

(3) A rend szer irá nyí tói en ge déllyel is ren del ke zõ szál lí -
tói en ge dé lyes kö zös meg fe le lé si sza bály za tot, va la mint
éves meg fe le lé si je len tést kö te les ké szí te ni.

(4) Az elõ zõ év rõl ké szült meg fe le lé si je len tést a 8. szá -
mú mel lék let ben elõ ír tak nak meg fele lõen min den év már -
ci us 31-ig kell be nyúj ta ni.

35/B.  § (1) Amennyi ben a rend szer irá nyí tó ko ráb bi ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ je vagy ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja
más en ge dé lyes nek vagy ez utób bi kap csolt vál lal ko zá sá -
nak ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je vagy ve ze tõ ál lá sú mun ka vál -
la ló ja lesz, kö te les üz le ti ti tok ként ke zel ni a rend szer irá -
nyí tó üz le ti tit ka in túl me nõ en:

a) azo kat az ada to kat és más in for má ci ó kat, ame lyek a
rend szer irá nyí tó nak a GET alap ján vég zett rend szer irá nyí -
tá si te vé keny sé gé vel kap cso la to sak, il let ve

b) a föld gáz pi ac ál la po tát, az egyes pi a ci sze rep lõk te vé -
keny sé gét, üz le ti po zí ci ó ját jel lem zõ, to váb bá bár mely más
üz le ti szem pont ból hasz nos, a jog sza bá lyok alap ján nyil vá -
nos ság ra vagy az ener ge ti kai tár sa sá gok tu do má sá ra nem
ho zott olyan ada to kat, ame lyek a rend szer irá nyí tó val fenn ál -
lott jog vi szo nya idõ tar ta ma alatt ju tot tak a tu do má sá ra.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban pi a ci sze rep lõ nek
mi nõ sül az en ge dé lyes, il let ve a fo gyasz tó.

(3) A föld gáz ha tá ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá sa és az
az zal tör té nõ kül ke res ke de lem ese tén pi a ci sze rep lõ nek
mi nõ sül va la mennyi kül föl di ter mé sze tes sze mély és jogi
sze mély, aki vel a fel so rolt pi a ci sze rep lõk a föld gáz ha tá -
ron ke resz tül tör té nõ szál lí tá sa és az az zal tör té nõ kül ke -
res ke de lem le bo nyo lí tá sa so rán jog vi szony ba ke rül nek.”

38.  §

A Vhr. 36.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„36.  § (1) A gáz szol gál ta tás ról  szóló 1994. évi XLI. tör -

vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi XX. tör vény ha tály ba -
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lé pé sét meg elõ zõ en ide gen in gat la non meg épült és üzem -
be he lye zett föld gáz el osz tó-ve ze té kek te kin te té ben,
amennyi ben azok el he lye zé sé re a szol gal mi jog ala pí tá sa
az in gat lan-nyil ván tar tás ba is be jegy zett mó don nem tör -
tént meg, az en ge dé lyes 2007. de cem ber 31-ig kér he ti a
szol gal mi jog nak az in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be je -
gyez te té sét. A be jegy zés re a te rü le ti leg ille té kes bá nya fel -
ügye let nek a gáz el osz tó-ve ze ték re ki adott hasz ná lat ba vé -
te li en ge dé lyé re vo nat ko zó jog erõs ha tá ro za ta alap ján ke -
rül het sor, amely az in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zés re al kal mas ok irat.

(2) A GET hatályba lépését meg elõ zõ en ide gen in gat la -
non meg épült és üzem be he lye zett olyan gáz el osz tó-ve ze -
té kek te kin te té ben, ame lyek ko ráb ban egy be füg gõ te lep -
he lyen be lül csat la ko zó-, il let ve fo gyasz tói ve ze ték ként
mû köd tek és azok el he lye zé sé re a szol gal mi jog ala pí tá sa
az in gat lan-nyil ván tar tás ba is be jegy zett mó don nem tör -
tént meg, az en ge dé lyes 2007. de cem ber 31-ig kér he ti,
hogy a te rü le ti leg ille té kes bá nya fel ügye let – a szol gal mi
jog (ve ze ték jog) fenn áll tá nak, il let ve ke let ke zé se idõ pont -
já nak meg ál la pí tá sá val együtt – a gáz el osz tó-ve ze ték re
fenn ma ra dá si en ge délyt ad jon ki. Az e ren del ke zés sze rin ti 
el já rás ra az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 48.  §-ában fog lalt elõ -
írások meg fele lõen irány adók az zal az el té rés sel, hogy a
bá nya fel ügye let mû sza ki-biz ton sá gi okok ból jo go sult át -
ala kí tá si kö te le zett sé get elõ ír ni, to váb bá, hogy a jo go sult -
nak nem kell iga zol nia épí té si jo go sult sá gát. A bá nya fel -
ügye let szol gal mi jog (ve ze ték jog) fenn áll tát meg ál la pí tó
fenn ma ra dá si en ge dé lye az in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té -
nõ be jegy zés re al kal mas ok irat.

(3) A szol gal mi jog (ve ze ték jog) ala pí tá sá val össze füg -
gõ kár ta la ní tá si igény el évü lé sét az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint a bá nya fel ügye let ál tal ki adott, a gáz -
el osz tó-ve ze ték re vo nat ko zó hasz ná lat ba vé te li en ge délyt
tar tal ma zó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap já tól, a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint a fenn ma ra dá si
en ge dély ben meg ha tá ro zott ke let ke zé si idõ pont tól kell
szá mí ta ni.”

39.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ al cím mel és 38.  §-sal egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

38.  § (1) E ren de let a föld gáz bel sõ pi a cá ra vo nat ko zó
kö zös sza bá lyok ról és a 98/30/EK irány elv ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl  szóló 2003. jú ni us 26-i 2003/55/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv nek való rész le ges meg fe le -
lést szol gál ja.

(2) E ren de let az ipa ri vég fel hasz ná lók felé fel szá mí tott
gáz- és vil la mos ener gia-dí jak át lát ha tó sá gá nak ja ví tá sát
cél zó kö zös sé gi el já rá sok ról  szóló 1990. jú ni us 29-i
90/377/EGK eu ró pai ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést
szol gál ja.”

40.  §

(1) A Vhr. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) A Vhr. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) A Vhr. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

(4) A Vhr. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá -
mú mel lék le te lép.

(5) A Vhr. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá -
mú mel lék le te lép.

(6) A Vhr. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 6. szá -
mú mel lék le te lép.

(7) A Vhr. e ren de let 7. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí -
tott 7. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(8) A Vhr. e ren de let 8. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí -
tott 8. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(9) A Vhr. e ren de let 9. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí -
tott 9. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

(10) A Vhr. e ren de let 10. szá mú mel lék le té vel meg ál la -
pí tott 10. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

41.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pés kor fo lya mat ban lévõ ügyek ben is
al kal maz ni kell.

(2) A Vhr. 22/A.  §-ának (4) be kez dé se 2007. jú li us 1-jén 
lép ha tály ba.

42.  §

(1) Az elosz tói mû kö dé si en ge dé lyes e ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ 90 na pon be lül kö te les kez de mé nyez ni az 
elosz tói ve ze ték tu laj do no sá nál új üze mel te té si szer zõ dés
meg kö té sét, vagy a ha tá lyos szer zõ dés mó do sí tá sát,
amennyi ben az üze mel te té si szer zõ dés nem tar tal maz za a
Vhr. 28.  §-ának (2) be kez dé sé ben elõ írt kö te le zõ tar tal mi
ele me ket.

(2) A Vhr. 22/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott, 100 m3/óra le kö tött tel je sít mény fe lett vé -
te le zõ fo gyasz tók lis tá ját elsõ íz ben 2006. áp ri lis 15-ig kell 
össze ál lí ta ni, és meg ha tá roz ni a rend szer mû kö dé se szem -
pont já ból meg ha tá ro zó rend szer hasz ná lók jegy zé két, to -
váb bá azt a rend szer irá nyí tó nak meg kül de ni.

(3) Az elosz tói en ge dé lyes e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 90 na pon be lül kö te les a Vhr. 22/A.  §-a (1) be kez -
dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott fo gyasz tás mé rõ és
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adat át vi te li be ren de zés sel el lát ni azon 100 m3/óra ér té ket
meg ha la dó ka pa ci tást le kö tõ nyil ván tar tás ba vett fel jo go -
sí tott fo gyasz tó kat, akik ilyen be ren de zés sel nem ren del -
kez nek.

(4) A föld gáz elosz tói és a köz üze mi szol gál ta tói en ge -
dé lyes e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 30 na pon be lül a GET 
3.  §-ának 47–49. pont jai sze rin ti ér tel me zõ ren del ke zé sek
figye lembe véte lével kö te les be je len te ni a Hi va tal nak az
ál ta la már el lá tott, il let ve a föld gáz el lá tás ba be kap csolt te -
le pü lé sek, te le pü lés ré szek, te rü le tek meg ne ve zé sét, és
egy ide jû leg a vál to zá sok nak meg fele lõen kö te les a mû kö -
dé si en ge dé lye mó do sí tá sát is ké rel mez ni. A föld gáz köz -
üze mi nagy ke res ke dõ kö te les az ál ta la köz vet le nül ki szol -
gált köz üze mi fo gyasz tók fo gyasz tá si he lyét hely raj zi
szám alap ján te rü let ként meg je löl ni, és en nek meg fele lõen 
e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 30 na pon be lül a mû kö dé si
en ge dé lye mó do sí tá sát ké rel mez ni.

43.  §

A szál lí tói, rend szer irá nyí tói, il let ve elosz tói en ge dé lye -
sek a meg fe le lé si sza bály za tot a GET 51/A.  §-ának (8) és
(9) be kez dé sé ben, va la mint a Vhr. 7. szá mú mel lék le té ben
elõ ír tak nak meg fele lõen 2006. már ci us 31-ig kö te le sek el -
ké szí te ni, és jó vá ha gyás ra a Hi va tal ré szé re be nyúj ta ni.
Amennyi ben a meg fe le lé si sza bály zat a Hi va tal elõ ze tes
tá jé koz ta tá sa után mó do sí tás ra ke rül, azt az érin tett en ge -
dé lyes kö te les a Hi va tal hoz jó vá ha gyás ra be nyúj ta ni.

44.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a vil la -
mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény vég re haj tá sá -
ról  szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: VET Vhr.) a kö vet ke zõ 1/E. és 1/F.  §-ok kal egé -
szül ki:

„1/E.  § (1) A Hi va tal a Ket. 76.  §-ában meg ha tá ro zot tak
sze rint a fo gyasz tói pa na szok el in té zé se, va la mint a VET
103.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a
köz ér dek és az ügy fél szem pont já ból is elõ nyös ren de zés
ér de ké ben ha tá ro zat ho za tal he lyett az ügy fél lel ha tó sá gi
szer zõ dést köt het.

(2) A ha tó sá gi szer zõ dés meg kö té sét mind az ügy fél
mind a Hi va tal kez de mé nyez he ti.

(3) Amennyi ben több ügy fél kö zö sen kéri a Hi va tal jó -
vá ha gyó ha tá ro za tát, és ha tá ro zat ho za tal he lyett ha tó sá gi
szer zõ dés meg kö té sé re ke rül sor, a szer zõ dés ér vé nyes sé -
gé nek fel té te le, hogy azt va la mennyi ügy fél alá ír ja.

1/F.  § (1) A Hi va tal e ren de let 36. szá mú mel lék le té ben
fel so rolt köz ér de kû nek nyil vá ní tott ha tá ro za ta it a hon lap -
ján te szi köz zé.

(2) A köz ér de kû nek nyil vá ní tott ha tá ro za tok nak a Hi va -
tal csak azon pont ja it te szi köz zé, ame lyek ál lam- vagy
szol gá la ti tit kot nem tar tal maz nak, to váb bá ha köz zé té te -
lü ket jog sza bály nem tilt ja vagy kor lá toz za.

(3) A Hi va tal köz ér de kû ha tá ro za ta i nak köz zé té te le so -
rán a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok
nyil vá nos sá gá ról  szóló kü lön jog sza bály ren del ke zé se i nek 
figye lembe véte lével kell el jár ni.”

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a VET
Vhr. 1/a. és 1/b. szá mú mel lék le te e ren de let 11. és 12. szá -
mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a VET
Vhr. e ren de let 13. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott
36. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

45.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
a) a Vhr. 1.  §-ának 3. és 13. pont ja, 4.  §-ának (5) be kez -

dé se, 4.  §-a (7) be kez dé sé nek e) pont ja, 7.  §-ának (5) be -
kez dé se, 8.  §-ának (5) be kez dé se, 9.  §-ának (5) be kez dé se,
10.  §-ának (4) be kez dé se, 19.  §-ának (6) be kez dé se,
22.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és l) pont ja, 22.  §-a (2) be kez -
dé sé nek f) pont ja, 32.  §-a (6) be kez dé sé nek g) pont ja,
35.  §-ának (1) és (2) be kez dé se,

b) a fel jo go sí tott fo gyasz tók ról  szóló 112/2003.
(VII. 29.) Korm. ren de let, va la mint az an nak mó do sí tá sá -
ról  szóló 219/2003. (XII. 11.) Korm. ren de let,

c) a gáz és kõ olaj üze mû lé te sít mé nyek biz ton sá gi öve -
ze té rõl  szóló 6/1982. (V. 6.) IpM ren de let 10.  §-a elõt ti
cím, va la mint 10–12.  §-a, a 13.  §-a elõt ti cím, va la mint a
13.  §-a, to váb bá a 2. és 3. szá mú mel lék le te,

d) a Ma gyar Ener gia Hi va tal köz ér de kû ha tá ro za ta i nak
köz zé té te lé re vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 34/2002.
(XII. 17.) GKM ren de let.

46.  §

(1) E ren de let a föld gáz bel sõ pi a cá ra vo nat ko zó kö zös
sza bá lyok ról és a 98/30/EK irány elv ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl  szóló 2003. jú ni us 26-i 2003/55/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv nek való rész le ges meg fe le lést
szol gál ja.

(2) E ren de let az ipa ri vég fel hasz ná lók felé fel szá mí tott
gáz- és vil la mos ener gia-dí jak át lát ha tó sá gá nak ja ví tá sát
cél zó kö zös sé gi el já rá sok ról  szóló 1990. jú ni us 29-i
90/377/EGK eu ró pai ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést
szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

Földgázipari létesítmény létrehozására,
üzemeltetésére vonatkozó üzleti terv független

szakértõk által történõ vizsgálata

A vizsgálat kötelezõ tartalmi elemei

I. Általános rész

A szak ér tõ nek a te vé keny ség spe ci á lis kö ve tel mé nye i -
nek meg fele lõen rész le te sen és ala po san meg kell vizs gál -
nia a be nyúj tott üz le ti terv és az ab ból le vont kö vet kez te té -
sek meg ala po zott sá gát. Kü lö nö sen az aláb bi szem pon tok -
ra kell nagy fi gyel met for dí ta ni:

a) az üz le ti terv nél al kal ma zott, il let ve az üz le ti terv hez 
ké szí tett szá mí tó gé pes mo del lek el len õr zé se,

b) pe rem fel té te lek; kü lö nös te kin tet tel az elõ re jel zé sek
re a li tá sát il le tõ en, árak, inf lá ció, ka mat lá bak és egyéb je -
len tõ sebb ki ha tá sú té nye zõk és fel hasz nált mu ta tók he -
lyes sé ge,

c) kö vet ke ze tes ség; a ter vet el len õriz ni kell ab ból a
szem pont ból, hogy az egyes terv fe je ze tek össz hang ja biz -
to sí tott-e,

d) koc ká zat elem zés; kü lö nös te kin tet tel arra, hogy
meg ha tá ro zás ra ke rül tek-e a je len tõs ki ha tá so kat tar tal ma -
zó koc ká za tok, il let ve ér tel mez ték-e a terv ben.

II. Finanszírozási struktúra és költségek

A szak ér tõ nek vizs gál nia és el len õriz nie kell, hogy az
elõ irány zott fi nan szí ro zá si struk tú rát meg fele lõen fog lal -
ták-e bele a mo dell be és az üz le ti terv be. A ka mat fi ze té -
sek re és a tõ ke tör lesz té sek re vo nat ko zó szá mí tá so kat ab -
ból a szem pont ból kell vizs gál ni, hogy he lye sek-e és össz -
hang ban van nak-e a kö zölt fel té te le zé sek kel.

A pro jekt fej lesz té si költ sé ge ket az aláb bi ak szem pont -
já ból kell el len õriz ni:

a) az összes szük sé ges és le het sé ges költ ség té tel sze re -
pel-e,

b) az ár szín vo nal-vál to zás költ sé ge ket érin tõ ha tá sa i -
nak ke ze lé se,

c) a lé te sít mé nyek be tar to zó je len tõ sebb be ren de zé sek
fel tün te tés re ke rül tek-e.

Az üze mel te tés hez és lé te sí tés hez kap cso ló dó költ sé gek 
meg fe le lõ szét vá lasz tá sát, és az ezen költ sé gek be so ro lá -
sá hoz al kal ma zott mód szert kell vizs gál ni.

A sa ját fel hasz ná lá sú ener gia költ sé ge ket rész le te sen
kell vizs gál ni ab ból a szem pont ból, hogy az egyes elõ re
jel zett évek re fel té te le zett ár szer ke zet és mennyi ség, ki -

mu ta tás ra ke rült-e a ké sõb bi pénz for ga lom ban (cash-flow -
ban).

A fi nan szí ro zá si költ sé ge ket vizs gál ni kell ab ból a
szem pont ból, hogy meg ala po zot tak-e, az összes fi nan szí -
ro zás sal kap cso la tos té telt meg fele lõen sze re pel tet ték-e.

A fel tün te tett adó té te lek nél vizs gál ni kell, hogy a ma -
gyar adó zá si jog sza bá lyok és ren del ke zé sek szem pont já -
ból azok he lye sek-e.

III. Pénzforgalom (Cash-flow) és várható
megtérülések

A szak ér tõ nek meg kell gyõ zõd nie ar ról, hogy a Hi va tal
ál tal el fo ga dott szá mí tá si mód sze rek alap ján ké szí tett szá -
mí tá sok he lye sek-e, és hogy a vo nat ko zó vég kö vet kez te té -
sek a pro jekt egé szét te kint ve éssze rû ek-e.

A pénz for gal mat (cash-flow) el len õriz ni kell ab ból a
szem pont ból, hogy az al kal ma zott mód szer tan he lyes és
el fo gad ha tó-e, és az összes vo nat ko zó té telt sze re pel tet -
ték-e.

IV. A szakértõi jelentés

A szak ér tõ nek a fen ti ek alap ján je len tést kell ki bo csá ta -
nia, amely rész le te sen is mer te ti az üz le ti terv meg ala po -
zott sá gát és a fen ti ek ben em lí tett összes kér dés kör re ki ter -
jed. A je len tés nek rész le te sen is mer tet nie kell a szak ér tõ
ál tal vég zett mun kát, a vizs gá lat mély sé gét és bi zo nyos sá -
got kell ad nia az üz le ti terv meg ala po zott sá gá ról vagy nem 
meg fe le lõ vol tá ról.

2. számú melléklet

a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

2.1. Gázelosztási Szabályzat

Általános rendelkezések

1.  § Gáz el osz tá si Sza bály zat (a továb biak ban: GESZ) a
GET 55.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az elosz tói
en ge dé lyes és az új on nan be kap cso lan dó, il let ve tel je sít -
mé nyét mó do sí tó köz üze mi fo gyasz tó, a nyil ván tar tás ba
vett fel jo go sí tott fo gyasz tó, a köz üze mi szol gál ta tó, a föld -
gáz ke res ke dõ kö zöt ti jog vi szony rész le tes sza bá lya it, va -
la mint a há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés és az el osz tá si
szer zõ dés mi ni má lis tar tal mi ele me it tar tal maz za.
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2.  § A GESZ al kal ma zá sá ban irány adó fo gal ma kat a
GET 3.  §-ában és az e §-ban fog lalt ren del ke zé sek tar tal -
maz zák.

1. Csat la ko zá si pont ra vo nat ko zó meg ha tá ro zá sok:
a) Mé ré si, el szá mo lá si pont az el osz tó rend sze ren: Az

el osz tó ve ze ték hez csat la ko zó köz üze mi, vagy nyil ván tar -
tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó föld gáz el lá tá sá hoz lé te sí -
tett mé ré si rend szer(ek) ki lé põ csonk ja(i), il let ve az áta -
lány dí jas fo gyasz tók ese té ben a fo gyasz tá si hely.

b) Át adás-át vé te li pont az el osz tó rend sze ren: Az a há -
ló za ti pont, ame lyen a föld gázt az elosz tói en ge dé lyes fi zi -
ka i lag át ad ja a fo gyasz tó nak.

2. Ka pa ci tás ra vo nat ko zó meg ha tá ro zás:
Szer zõ dött ka pa ci tás az el osz tó rend szer át adás-át vé te li

pont ján: A hoz zá fé rés re jo go sult és az elosz tói rend szer
üze mel te tõ je kö zöt ti ha tá lyos el osz tá si szer zõ dés ben le kö -
tött ka pa ci tás.

Igénybejelentés

3.  § (1) Fo gyasz tói igényt je lent het be a há ló za ti csat la -
ko zás sal (rend szer hasz ná la ti jog gal) nem ren del ke zõ, új,
va la mint a há ló za ti csat la ko zás sal már ren del ke zõ, több let
há ló za ti ka pa ci tást kérõ fo gyasz tó vagy meg bí zott ja.

(2) A fo gyasz tók be kap cso lás irán ti igé nyé nek ki elé gí -
té sé re a GET 22., 25., va la mint a 26.  §-ában és a Vhr.
29.  §-ának (1) be kez dé sé ben elõ ír tak, a fo gyasz tók hoz zá -
fé ré si igé nyé nek ki elé gí té sé re a GET 30. és 31.  §-ában és a
Vhr. 32.  §-ában elõ ír tak az irány adó ak.

4.  § (1) A fo gyasz tó vagy meg bí zott ja – le en dõ köz üze -
mi szol gál ta tó ja út ján is – elõ ze tes tá jé koz ta tást kér het új
vagy nö vek võ ka pa ci tás igé nyé nek be je len té se elõtt az
igény ki elé gí tés fel té te le i rõl és le he tõ sé ge i rõl. Az elõ ze tes
tá jé koz ta tást az elosz tói en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott mó don kell kér ni.

(2) Az írás ban meg adan dó elõ ze tes tá jé koz ta tást a fo -
gyasz tó, meg bí zott ja vagy le en dõ köz üze mi szol gál ta tó ja
ké ré sé nek be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell ki -
ad ni.

5.  § A fo gyasz tó el osz tó ve ze té ki ka pa ci tás igé nyét az
elosz tói en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott
igény be je len tõ ki töl té sé vel és alá írá sá val je lent he ti be.

Az igénybejelentés elutasítása, hiánypótlás

6.  § (1) Amennyi ben az igény be je len tés hi á nyos, il let ve
az el bí rá lás hoz to váb bi adat, ok irat szük sé ges, úgy ar ról az 
igény be je len tõt 15 na pon be lül ér te sí te ni kell.

(2) A há ló za ti csat la ko zás sal még nem ren del ke zõ nem
ház tar tá si fo gyasz tó nak az igény be je len tés sel egy ide jû leg

nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a föld gázt köz üzem ben vagy
nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó ként kí ván ja
vé te lez ni.

(3) Az elõ ze tes tá jé koz ta tá sért és a fo gyasz tó igény be je -
len tés re adott aján la tért az elosz tói en ge dé lyes dí jat nem
szá mít hat fel.

Csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó ajánlat

7.  § (1) Az el osz tó kö te les 30 na pon be lül írás ban aján -
la tot ten ni a csat la ko zás fel té te le i re, vagy amennyi ben a
csat la ko zást el uta sít ja, er rõl – az el uta sí tás rész le tes in do -
ko lá sá val – a fo gyasz tót tá jé koz tat ni.

(2) A 6.  § (1) be kez dés sze rin ti hi ány pót lás ese tén az
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 30 na pos ha tár idõ a
 hiánypótlás tel je sí té sé tõl szá mí tan dó.

(3) Amennyi ben a ka pa ci tás igény ki elé gít he tõ sé gé nek
vizs gá la ta elõ re lát ha tó lag a 30 na pot meg ha lad ja, er rõl
15 na pon be lül ér te sí te ni kell az igény be je len tõt, meg je löl -
ve az aján lat adás vár ha tó idõ pont ját, amely nem ha lad hat -
ja meg az igény be je len tés tõl szá mí tott 60 na pot, fel té ve,
hogy a fo gyasz tó az igényki elé gí tés hez szük sé ges va la -
mennyi ada tot, in for má ci ót ren del ke zés re bo csá tott.

(4) Amennyi ben az adott hely raj zi szá mú in gat la non
már ki épült a fo gyasz tá si he lyek igé nyé nek ki elé gí té sé re
al kal mas há ló za ti csat la ko zás, a fo gyasz tó ál tal igé nyelt
to váb bi, az el osz tó ve ze ték rõl le ága zó csat la ko zá si pont ki -
épí té se a fo gyasz tó költ sé gé re tör té nik.

8.  § Az igény be je len tõ szá má ra ki adott aján lat nak az el -
osz tó üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zot ta kat, ki e mel ten
az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) fo gyasz tá si hely ada tai;
b) a biz to sít ha tó há ló za ti ka pa ci tás, il let ve több letka pa -

ci tás;
c) csat la ko zá si pont, a há ló zat azon ré szé nek meg je lö -

lé se, ahon nan az új ka pa ci tás vagy több let ka pa ci tás ki elé -
gít he tõ;

d) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott csat la ko zá si
díj vagy há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás össze ge;

e) az aján lat sze rin ti há ló za ti ka pa ci tás vagy több let ka -
pa ci tás biz to sí tá sá nak idõ pont ja;

f) az aján lat ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma.

A hálózati csatlakozási szerzõdés

9.  § (1) Amennyi ben a fo gyasz tó az aján lat ban meg adott 
fel té te le ket el fo gad ta, a há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés ter -
ve ze tet 30 na pon be lül el kell ré szé re jut tat ni.

(2) A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés az elosz tói en ge -
dé lyes és a fo gyasz tó kö zöt ti kap cso lat ra vo nat ko zik. A
szer zõ dést a fo gyasz tó csat la ko zá si pont já ra kell meg köt ni 
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az ott ren del ke zés re álló ka pa ci tás elõ fel té te le i nek meg va -
ló sí tá sá ra és fo lya ma tos biz to sí tá sá ra.

(3) Min den csat la ko zá si pont ra – el té rõ meg ál la po dás és 
a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – kü lön
há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dést kell köt ni.

(4) Egy fo gyasz tás mé rõ be ren de zé sen ke resz tül kö zö -
sen vé te le zõ tár sas há zi fo gyasz tók kal egy csat la ko zá si
szer zõ dést kell köt ni. E fo gyasz tó kat a há ló za ti csat la ko -
zás te kin te té ben egyen lõ jo gok il let nek meg, és a csat la ko -
zás dí já nak, il let ve a há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás nak a
meg fi ze té sé ért egye tem le ge sen fe le lõ sek.

(5) A vá sá rolt ka pa ci tás az el lá tott in gat lan ra, il let ve fo -
gyasz tá si hely re vo nat ko zik. Az in gat lan, il let ve fo gyasz -
tá si hely tu laj don vál to zá sa ese tén nem kell a csat la ko zá si
szer zõ dést újra köt ni, azon ban a vál to zás té nyét az el osz tá -
si en ge dé lyes nek be kell je len te ni.

10.  § (1) A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés a fe lek alá -
írá sá val jön lét re. A szer zõ dés ha tá lya azon idõ pont ban áll
be, ami kor a fo gyasz tó ál tal alá írt szer zõ dést az elosz tói
en ge dé lyes kéz hez vet te. A szer zõ dés meg kö té sé nél a fo -
gyasz tó kép vi se le té ben köz üze mi fo gyasz tó nál a meg ha -
tal ma zott köz üze mi szol gál ta tó, nyil ván tar tott fel jo go sí -
tott fo gyasz tó nál a meg ha tal ma zott ke res ke dõ is el jár hat.

(2) Ha a fo gyasz tó a szer zõ dést vé le mény el té rés sel írta
alá, a szer zõ dés nem jön lét re, csak a vé le mény el té rés ben
fog lal tak ban tör té nõ ered mé nyes meg ál la po dás, il let ve az
egye zõ ál lás pont ki ala kí tá sát köve tõen. A fo gyasz tó a fo -
gyasz tói pa na szok kal kap cso la tos vi tás ügyek ben a Hi va -
tal hoz for dul hat.

(3) Amennyi ben a fo gyasz tó vagy meg bí zott ja a szer zõ -
dé si aján la tot (szer zõ dés ter ve ze tet) 30 na pon be lül alá ír va
nem kül di vissza vagy arra vo nat ko zó an nem nyi lat ko zik,
az aján la ti kö tött ség meg szû nik.

11.  § (1) A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés nek leg alább
az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) az elosz tói en ge dé lyes ada tai;
b) fo gyasz tó ada tai;
c) fo gyasz tá si hely ada tai;
d) a vá sá rolt há ló za ti ka pa ci tás;
e) csat la ko zá si pont, a há ló zat azon ré szé nek meg je lö -

lé se, ahon nan a ka pa ci tás ki elé gí tés re ke rül;
f) a vá sá rolt há ló za ti ka pa ci tás ren del ke zés re ál lá sá nak

és a vé te le zés meg kez dé sé nek idõ pont ja;
g) a meg adott ka pa ci tás biz to sí tá sá nak pénz ügyi, mû -

sza ki és egyéb fel té te lei;
h) szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nyei.

(2) A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés meg kö té sé nek és
mó do sí tá sá nak nem sza bá lyo zott kér dé se i ben a Ptk. ren -
del ke zé sei az irány adó ak. A csat la ko zá si szer zõ dés min tá -
ját és tar tal mi ele me i nek min den fo gyasz tó ra ál ta lá no san
jel lem zõ ré szét ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel ként az elosz tói 
en ge dé lyes az üz let sza bály za ta tar tal maz za.

(3) Amennyi ben a fo gyasz tó a köz üze mi szol gál ta tá si,
ke res ke del mi, vagy rend szer hasz ná la ti szer zõ dést nem kö -
töt te meg a há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés sze rin ti ren del -
ke zé sé re ál lás kez de té nek tény le ges idõ pont já tól szá mí tott 
két év el tel té vel az elosz tói en ge dé lyes ré szé re a szer zõ dõ
fél az el osz tá si alap- vagy tel je sít mény díj nak meg fe le lõ
össze get fo lya ma to san kö te les meg fi zet ni a fo gyasz tó köz -
üze mi vagy há ló zat hasz ná la ti szer zõ dé sé nek meg kö té sé ig
fi ze ten dõ összeg szá mí tá sá nak alap ját a ren del ke zés re álló
ka pa ci tás ké pe zi.

A szükséges fejlesztés végrehajtása

12.  § (1) A csat la ko zá si szer zõ dés ben fog lalt ka pa ci tá so -
kat az el osz tó a csat la ko zá si szer zõ dés hatályba lépését köve -
tõen az ott meg ha tá ro zott ha tár idõ re kö te les biz to sí ta ni.

(2) A meg épült gáz el osz tó ve ze ték – el té rõ meg ál la po -
dás hi á nyá ban – az elosz tói en ge dé lyes tu laj do ná ba ke rül.

(3) A fo gyasz tó és az el lá tan dó in gat lan gáz el lá tá sát
 elsõsorban köz vet len köz te rü le ti csat la ko zás sal kell meg -
ol da ni.

(4) Amennyi ben az el lá tan dó in gat lan el lá tá sa köz vet le -
nül köz te rü let rõl nem old ha tó meg, és a gáz el lá tás ide gen
in gat la non tör té nõ át ve ze tés sel biz to sít ha tó és ez a meg ol -
dás mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból el fo gad ha tó, a há ló -
za ti csat la ko zá si szer zõ dés meg kö té sé re az el osz tó mind -
ad dig nem kö te lez he tõ, amed dig a fo gyasz tó a csat la ko zó -
ve ze ték ide gen in gat la non tör té nõ el he lye zé sé hez szük sé -
ges tu laj do no si hoz zá já ru lá so kat át nem adta.

A vásárolt kapacitás és annak érvényessége

13.  § (1) Ha a fo gyasz tó az el osz tó há ló zat ki lé pé si pont -
já ra ka pa ci tás igé nyé hez kap cso ló dó jo go sult sá gát a csat la -
ko zá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott vagy egyéb más mó -
don meg sze rez te (tu laj do nos vagy fo gyasz tó sze mé lyé ben
be kö vet ke zett vál to zás), ak kor ez a ka pa ci tás a jo go sult fo -
gyasz tá si he lyet ha tá ro zat lan ide ig meg il le ti.

(2) A vá sá rolt és a szer zõ dés sel le kö tött éves vagy havi
ka pa ci tás le kö té sek kü lönb sé gét a fo gyasz tó csak a fo -
gyasz tá si he lyen je lent ke zõ új fo gyasz tó(k) felé ér té ke sít -
he ti, az el osz tó val elõ re egyez te tett mó don. A ka pa ci tás ér -
té ke sí tést az elosz tói en ge dé lyes felé be kell je len te ni.

(3) Amennyi ben a nem ház tar tá si fo gyasz tók ál tal vá sá -
rolt ka pa ci tás, vagy egy ré sze két egy mást kö ve tõ gáz év -
ben nem ke rült elosz tói szer zõ dés sel le kö tés re, an nak
igény be vé te lé re – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – ak kor
van le he tõ ség, ha ezen ka pa ci tás le kö té sé re vo nat ko zó el -
osz tá si szer zõ dés az igény be vé tel idõ pont ját egy tel jes
gáz év vel meg elõ zõ en ke rült alá írás ra. E fel té tel nem kor lá -
toz za a fo gyasz tó (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go sult -
sá gát.
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Az elosztási szerzõdés

14.  § (1) A há ló zat hasz ná lat ra jo go sí tó szer zõ dés meg -
kö té sé nek fel té te le a csat la ko zá si díj, há ló zat fej lesz té si
hoz zá já ru lás meg fi ze té se, il let ve a há ló za ti csat la ko zá si
szer zõ dés ben elõ írt fel té te lek tel je sí té se.

(2) Az el osz tá si szer zõ dés a csat la ko zá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott ka pa ci tás mér té ké ig az el osz tó há ló zat hasz -
ná la tá ra jo go sít ja a köz üze mi fo gyasz tót a köz üze mi szol -
gál ta tó ján ke resz tül, a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo -
gyasz tót vagy a ke res ke dõt. Az el osz tá si szer zõ dés a köz -
üze mi szol gál ta tó, il let ve a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí -
tott fo gyasz tó vagy ke res ke dõ je, va la mint az elosz tói en -
ge dé lyes kö zött jön lét re a tény le ge sen le kö tött ka pa ci tás
biz to sí tá sá ra az el osz tó há ló zat be- és ki adá si pont ján, a
föld gáz el osz tá sá ra, a gáz mé rõk le ol va sá sá ra és az egyéb
el osz tá si alap szol gál ta tá sok biz to sí tá sá ra.

15.  § Amennyi ben a há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés
egye di fel té te le ket tar tal maz a rend szer hasz ná lat idõ tar ta -
má ra és (vagy) mér té ké re vo nat ko zó an, az el osz tá si szer -
zõ dés ki zá ró lag ilyen fel té te lek kel köt he tõ meg. Köz üze mi 
fo gyasz tók ese té ben a köz üze mi szol gál ta tó kö te les gon -
dos kod ni ar ról, hogy a köz üze mi szer zõ dés a há ló za ti csat -
la ko zá si szer zõ dés ben lévõ egye di fel té te le ket tar tal maz -
za. Ki zá ró lag az így meg kö tött el osz tá si vagy köz üze mi
szer zõ dés jo go sít fel a há ló zat hasz ná lat ra.

Az elosztási szerzõdés létrejötte és tartalma

16.  § (1) Az elosz tói en ge dé lyes a fo gyasz tó vagy a ne -
vé ben el já ró meg ha tal ma zott ké ré sé re a ké re lem kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les az el osz tá si
szer zõ dés ter ve ze tet el ké szí te ni és a má sik fél nek át ad ni
vagy meg kül de ni. Az el osz tá si szer zõ dés min tát az el osz tó
üz let sza bály za ta tar tal maz za.

(2) Ha a szer zõ dé si aján lat el ké szí té sé hez szük sé ges
ada tot, ok ira tot vagy a fel té te lek tel je sí té sé re vo nat ko zó
iga zo lást, en ge délyt a szer zõ dé si aján lat el ké szí té sét kez -
de mé nye zõ nem bo csá tot ta az elosz tói en ge dé lyes ren del -
ke zé sé re, hi ány pót lá si igé nyé rõl az elosz tói en ge dé lyes a
kez de mé nye zés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
kö te les ér te sí te ni a má sik fe let. Eb ben az eset ben az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott, aján lat té tel re elõ írt ha tár idõ a
hi ány pót lás tel je sí té sé vel kez dõ dik.

17.  § (1) Az el osz tá si szer zõ dés a fe lek alá írá sá val jön
lét re. A szer zõ dés ha tá lya azon idõ pont ban áll be, ami kor a 
rend szer hasz ná ló ál tal alá írt szer zõ dést az elosz tói en ge dé -
lyes kéz hez vet te. A szer zõ dés meg kö té sé nél a nyil ván tar -
tott fel jo go sí tott fo gyasz tó kép vi se le té ben ke res ke dõ is el -
jár hat.

(2) Ha a fo gyasz tó a szer zõ dést vé le mény el té rés sel írta
alá, a szer zõ dés nem jön lét re, csak a vé le mény el té rés ben

fog lal tak ban tör té nõ ered mé nyes meg ál la po dás, il let ve az
egye zõ ál lás pont ki ala kí tá sát köve tõen. A fo gyasz tó a fo -
gyasz tói pa na szok kal kap cso la tos vi tás ügyek ben a Hi va -
tal hoz for dul hat.

(3) Ha a há ló zat hasz ná la ti igénnyel je lent ke zõ rend szer -
hasz ná ló a szer zõ dés ter ve ze tet 30 na pon be lül alá ír va nem
kül di vissza az elosz tói en ge dé lyes nek, vagy arra vo nat ko -
zó an nem nyi lat ko zik, a há ló za ti en ge dé lyes aján la ti kö -
tött sé ge meg szû nik.

18.  § (1) Az el osz tá si szer zõ dés nek leg alább a kö vet ke -
zõ ket kell tar tal maz nia:

a) az elosz tói en ge dé lyes ada tai;
b) a fo gyasz tó ada tai;
c) a ke res ke dõ ada tai;
d) a gáz át adó(k) meg ne ve zé se;
e) a le kö tött há ló za ti ka pa ci tás;
f) az el osz tás ra ke rü lõ gáz mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei;
g) el osz tás ra ke rü lõ gáz mennyi sé ge, idõ tar tam ra vo -

nat koz tat va;
h) há ló za ti név le ges nyo más ér té ke a ki adá si pon ton;
i) a fo gyasz tá si he lyen fel sze relt, az el szá mo lás alap -

jául szol gá ló fo gyasz tás mé rõ be ren de zés és tar to zé ka i nak,
azo no sí tó i nak fel so ro lá sa;

j) el szá mo lá si sza bá lyok és az el szá mo lá si idõ szak;
k) a mé rõ le ol va sás for má ja és rend sze res sé ge;
l) a szám la ki egyen lí té sé nek mód ja és fel té te lei, a fi ze -

tõ meg ne ve zé se és ada tai, ha az nem a fo gyasz tó;
m) a vé te le zés meg kez dé sé nek idõ pont ja, amely tõl a

rend szer hasz ná la ti dí jak fi ze ten dõ ek;
n) ha tá ro zott ide jû szer zõ dés ese tén a szer zõ dés le já ra ti 

idõ pont ja;
o) a szer zõ dõ fe lek jo gai és kö te le zett sé gei;
p) a szer zõ dõ fe lek szer zõ dés sze gé sé nek kö vet kez mé -

nyei, kü lö nös te kin tet tel a há ló za ti hoz zá fé rés fel füg gesz -
té sé re;

q) a szer zõ dõ fe lek együtt mû kö dé se és el szá mo lá sa
üzem za var, vál ság hely zet és kor lá to zás ese tén;

r) a fo gyasz tói pa nasz be je len té sé nek és el in té zé sé nek
rend je.

(2) Az el osz tá si szer zõ dés meg kö té sé nek és mó do sí tá -
sá nak nem sza bá lyo zott kér dé se i ben a Ptk. ren del ke zé sei
az irány adó ak.

Létesítés, tervezés és tervfelülvizsgálat

19.  § A csat la ko zó ve ze ték és a fo gyasz tói be ren de zés
lé te sí té se az in gat lan tu laj do nos kö te les sé ge és költ sé ge,
mind ket tõ az in gat lan tu laj do nos tu laj do nát ké pe zi. A csat -
la ko zó ve ze ték és a fo gyasz tói be ren de zés lé te sí té sé re, biz -
ton sá gi elõ írást érin tõ le sze re lé sé re jog sza bály ban elõ ír tak 
sze rint nyil ván tar tott gáz sze re lõ jo go sult.
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20.  § A csat la ko zóve ze ték és fo gyasz tói be ren de zés lé -
te sí té si és bõ ví té si mun ká i nak ter ve zé sé rõl és ki vi te le zé sé -
rõl a fo gyasz tó kö te les gon dos kod ni. Az el osz tó kö te les té -
rí tés men te sen a fo gyasz tó vagy a fo gyasz tó ter ve zõ je, ki -
vi te le zõ je ren del ke zé sé re bo csá ta ni

a) a csat la ko zá si pont he lyét a há ló za ton;
b) az igény be ve he tõ ka pa ci tást;
c) a nyo más sza bály zó és mérõ be ren de zés mû sza ki elõ -

írásaira, el he lye zé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket; va la -
mint

d) a ter ve zés hez szük sé ges egyéb ada to kat.

21.  § (1) A csat la ko zó ve ze ték és fo gyasz tói be ren de zés
lé te sí té sé nek, át ala kí tá sá nak, ké szí té sé nek, meg szün te té -
sé nek ki vi te le zé sé re – azo nos ké szü lék cse rék ki vé te lé vel – 
ki vi te li ter vet kell ké szít tet ni és azt a GET 22.  §-ának
(2) be kez dé se alap ján az elosz tói en ge dé lyes sel fe lül kell
vizs gál tat ni. A ki vi te le zést csak meg fe le lõ nek mi nõ sí tett
terv alap ján sza bad meg kez de ni, ki vé ve azon ese te ket,
ami kor a ki vi te le zõ utó la go san ún. egy sze rû sí tett sze re lé si
nyi lat ko za tot tesz.

(2) A ki vi te li ter vet arra jo go sult ter ve zõ vagy gaz dál ko -
dó szer ve zet ké szít he ti. A ter ve zõ jo go sult sá gát az el osz tó
el len õr zi. A terv ké szí tõ je a csat la ko zó ve ze ték üzem be he -
lye zé si mun ká i nak fel té te le it, a gáz mé rõ csat la ko zá sát, tel -
je sít mé nyét és tí pu sát, va la mint fel jo go sí tott fo gyasz tó
ese tén a nyo más sza bá lyo zó tí pu sát és an nak az üzem vi tel
szem pont já ból szük sé ges sze rel vé nye zé sét, il let ve vé del -
mét az el osz tó val elõ ze tesen egyez tet ni kö te les.

22.  § (1) Az el osz tó a ki vi te li ter ven ki zá ró lag a gáz el lá -
tás mû sza ki-biz ton sá gi kö ve tel mé nye i nek meg lé tét kö te -
les el len õriz ni, ame lyet a terv nek rész le te sen tar tal maz nia
kell. A csat la ko zó ve ze ték és fo gyasz tói be ren de zés lé te sí -
té sé hez szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek és pol gá ri jogi hoz -
zá já ru lá sok be szer zé se, az ab ban elõ ír tak be tar tá sa az in -
gat lan tu laj do nos, il let ve a fo gyasz tó kö te les sé ge. Az
elosz tói en ge dé lyes a terv vé le mé nye zé sé hez az üz let sza -
bály za tá ban rész le te zett szak ha tó sá gi en ge dé lye ket jo go -
sult be kér ni.

(2) A terv fe lül vizs gá lat 50 m3/h alatt díj men tes, ezt
meg ha la dó tel je sít mény fe lett té rí tés kö te les.

(3) A terv fe lül vizs gá lat dí ja it az elosz tói en ge dé lyes kü -
lön jog sza bály alap ján meg ál la pí tott díj jegy zé ke tar tal -
maz za.

(4) A be nyúj tott ki vi te li terv fe lül vizs gá la tá nak ha tár -
ide je 15 mun ka nap.

(5) Ha a terv írá sos in do ko lás sal ki vi te le zés re al kal mat -
lan nak lett mi nõ sít ve, az in gat lan tu laj do nos a te rü le ti mû -
sza ki biz ton sá gi fel ügye let tõl kér he ti az al kal mas sá gi nyi -
lat ko zat ki adá sát.

23.  § A terv fe lül vizs gá lat rész le tes sza bá lya it az elosz -
tói en ge dé lyes üz let sza bály za ta tar tal maz za.

Mûszaki-biztonsági ellenõrzés

24.  § (1) Az el ké szült gáz sze re lést a fo gyasz tó vagy
meg bí zott ja kö te les az elosz tói en ge dé lyes sel vagy meg bí -
zott já val mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból el len õriz tet ni.
Az el len õr zést a sze re lé si nyi lat ko zat be nyúj tá sá val kell
kez de mé nyez ni. A sze re lé si nyi lat ko zat nak tar tal maz nia
kell

a) a mun ka vég zés pon tos he lyét;
b) a fo gyasz tó ne vét, cí mét;
c) a ki vi te le zõi nyi lat ko za tot;
d) a ki vi te le zõi jo go sult ság iga zo lá sát;
e) a ké mény vizs gá la ti szak vé le ményt;
f) a meg va ló su lá si do ku men tá ci ót.

(2) Az el len õr zést – a be je len tõ vel egyez te tett idõ pont -
ban – a sze re lé si nyi lat ko zat be nyúj tá sá tól szá mí tott 15 na -
pon be lül az elosz tói en ge dé lyes vagy meg bí zott ja le foly -
tat ja. A fo gyasz tó nak gon dos kod nia kell ar ról, hogy a ki vi -
te le zõ az el len õr zés nél je len le gyen. A ki vi te le zõ nek biz -
to sí ta nia kell az el len õr zés el vég zé sé hez szük sé ges esz kö -
zö ket és fel té te le ket. Az elosz tói en ge dé lyes a ki vi te le zé si
do ku men tá ci ót és a si ke res nyo más pró ba bi zony la tát meg -
õr zi, va la mint a si ke res el len õr zés rõl a be je len tõ nek nyi -
lat ko za tot ad.

(3) Ha a ki vi te le zés nem fe lel meg a mû sza ki-biz ton sá gi
elõ írásoknak, a be kap cso lást az el osz tó a hiba ki ja ví tá sá ig
kö te les meg ta gad ni. Biz ton sá gi okok ból az elosz tói en ge -
dé lyes a fõ csa pot (vagy a fo gyasz tói fõ el zá rót) el zár hat ja,
és biz ton sá gi zá ró elem mel lát hat ja el. A biz ton sá gi zá ró -
ele met el tá vo lí ta ni és a le zárt fõ csa pot (vagy a fo gyasz tói
fõ el zá rót) ki nyit ni csak az elosz tói en ge dé lyes vagy meg -
bí zott ja jo go sult.

(4) A ki vi te le zés elsõ mû sza ki-biz ton sá gi el len õr zé se
50 m3/h tel je sít mé nyig díj ta lan, ezt meg ha la dó tel je sít -
mény fe lett a rá for dí tás nak meg fele lõen té rí tés kö te les. Az
el len õr zés írás ban in do kolt si ker te len sé ge ese tén az ezt kö -
ve tõ el len õr zé sek el len ér té ke min den fo gyasz tó nak fel szá -
mí tás ra ke rül.

(5) A mû sza ki-biz ton sá gi el len õr zés díj té te le it az elosz -
tói en ge dé lyes a kü lön jog sza bály alap ján meg ál la pí tott
díj jegy zé ke tar tal maz za.

25.  § Ha a mû sza ki-biz ton sá gi el len õr zés so rán az el osz -
tó azt ál la pít ja meg, hogy a ki vi te le zõ (gáz sze re lõ) nem a
fe lül vizs gált terv do ku men tá ci ó nak, il let ve az ér vé nyes
elõ írásoknak meg fele lõen vé gez te el a mun kát, jo go sult
er rõl a gáz sze re lõk nyil ván tar tá sá ra ki je lölt szer ve ze tet tá -
jé koz tat ni, is mé telt sza bály ta lan mun ka vég zés ese tén pe -
dig kez de mé nyez ni a gáz sze re lés re jo go sul tak jegy zé ké -
bõl tör té nõ tör lé sét.

26.  § Az új fo gyasz tó be kap cso lá sá val össze füg gés ben a 
meg lé võ csat la ko zó ve ze ték át he lye zé sé vel, cse ré jé vel, ja -
ví tá sá val és kar ban tar tá sá val kap cso la tos mun kák el vég -
zé sét az érin tett in gat lan tu laj do no sa, hasz ná ló ja tûr ni kö -
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te les. Az eb bõl ere dõ eset le ges ká ro kat a fo gyasz tó a pol -
gá ri jog sza bá lyai sze rint kö te les meg té rí te ni.

Bekapcsolás, üzembe helyezés

27.  § El té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban az el osz tó kö te les
gon dos kod ni ar ról, hogy köz üze mi ház tar tá si fo gyasz tó
ese té ben a fo gyasz tá si he lyen a si ke res mû sza ki-biz ton sá -
gi el len õr zést köve tõen a fo gyasz tó vagy meg bí zott ja írás -
be li be je len té sé nek be ér ke zé sé tõl szá mí tott, a Hi va tal
föld gáz el osz tás mi ni má lis mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek és
elv árt szín vo na lá nak meg ha tá ro zá sá ról  szóló ha tá ro za tá -
ban meg ha tá ro zott min den ko ri nor ma ér ték sze rin ti idõ tar -
ta mon be lül a gáz mé rõt és a nyo más sza bá lyo zót fel sze rel -
jék, biz ton sá gi záró elem mel lás sák el, a csat la ko zó ve ze té -
ket és az el osz tó ve ze té ket össze kap csol ják. Nem ház tar tá si 
fo gyasz tók ese té ben a be kap cso lás meg ál la po dás sze rint
tör té nik.

28.  § Köz üze mi fo gyasz tó ese té ben a be kap cso lás fel té -
te le a meg kö tött köz üze mi szer zõ dés, nyil ván tar tott fel jo -
go sí tott fo gyasz tó nál pe dig a meg kö tött el osz tá si szer zõ -
dés.

29.  § A gáz ké szü lé kek üzem be he lye zé sé re a ké szü lék
gyár tó ja vagy an nak meg bí zott ja jo go sult.

30.  § Új fo gyasz tó be kap cso lá sa kor az elosz tói en ge dé -
lyes vagy meg bí zott ja az aláb bi mun ká kat vég zi el:

a) a gáz mé rõt fel sze re li és üzem be he lye zi;
b) a ház tar tá si fo gyasz tók nál a nyo más sza bá lyo zót fel -

sze re li és üzem be he lye zi;
c) a csat la ko zó ve ze té ket és a fo gyasz tói ve ze té ket gáz

alá he lye zi;
d) ok ta tást tart.

31.  § (1) Gáz alat ti ve ze té ken vagy an nak tar to zé kán a
gáz ki lé pé sét le he tõ vé tevõ aláb bi te vé keny sé get ki zá ró lag 
az elosz tói en ge dé lyes vagy meg bí zott ja vé gez het.

a) az elosz tói en ge dé lyes tu laj do ná ban lévõ nyo más -
sza bá lyo zó és tar to zé kai sze re lé se;

b) az elosz tói en ge dé lyes tu laj do ná ban lévõ gáz mé rõ és 
tar to zé kai sze re lé se;

c) le ága zó el osz tó ve ze ték és csat la ko zó ve ze ték össze -
kö té se;

d) az üze me lõ gáz ve ze ték meg bon tá sa;
e) a ve ze ték gáz alá he lye zé se.

(2) Az el osz tott gáz mé ré se al kal mas, az elosz tói en ge -
dé lyes üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott mé rõ tel je sít mé -
nyû és tí pu sú gáz mé rõ vagy mé ré si rend szer egyéb meg ál -
la po dás hi á nyá ban az elosz tói en ge dé lyes tu laj do nát ké pe -
zi, gon dos ko dik an nak fel sze re lé sé rõl, üze mel te té sé rõl,
kar ban tar tá sá ról, idõ sza kos hi te le sí té sé rõl.

32.  § (1) A gáz mé rõ vagy mé ré si rend szer te le pí té sé hez
szük sé ges mé ré si hely ki ala kí tá sa és biz to sí tá sa a fo gyasz -
tó kö te le zett sé ge sa ját költ sé gén.

(2) A gáz mé rõ ál lag meg óvá sa és vé del me a fo gyasz tó
kö te le zett sé ge.

(3) Amennyi ben a gáz mé rõ cse ré jé re a fo gyasz tó ál lag -
meg óvá si kö te le zett sé gé nek el mu lasz tá sa  miatt ke rül sor,
a gáz mé rõ költ sé gét – ide ért ve an nak le- és fel sze re lé sé vel
kap cso la tos költ sé ge ket is – a fo gyasz tó vi se li.

(4) Áta lány dí jas köz üze mi szer zõ dés sel ren del ke zõ fo -
gyasz tó nál gáz mé rõ nem ke rül fel sze re lés re.

(5) Ház tar tá si fo gyasz tó ese tén a gáz fo gyasz tás mé rõ vel
és a fo gyasz tói nyo más csök ken tõ vel, a kom mu ná lis fo -
gyasz tó ese té ben a gáz fo gyasz tás mé rõ vel kap cso la tos, az
elosz tói en ge dé lyes fel ada tát ké pe zõ te vé keny sé gek (kar -
ban tar tás és hi te le sí tés stb.), to váb bá a be ren de zé sek költ -
sé gei az elosz tói en ge dé lyest ter he lik.

33.  § Nem ház tar tá si fo gyasz tó ese té ben el té rõ meg ál la -
po dás hi á nyá ban, a meg fe le lõ tel je sít mé nyû és tí pu sú nyo -
más sza bá lyo zó biz to sí tá sa a fo gyasz tó kö te le zett sé ge. A
fo gyasz tói nyo más sza bá lyo zó ra vo nat ko zó mû sza ki kö ve -
tel mé nye ket az elosz tói en ge dé lyes üz let sza bály za ta tar -
tal maz za.

34.  § (1) Az üzem be he lye zés al kal má val az elosz tói en -
ge dé lyes vagy meg bí zott ja kö te les a fo gyasz tó val a csat la -
ko zó ve ze ték és a fo gyasz tói ve ze ték szak sze rû és biz ton -
sá gos hasz ná la tát, a gáz mé rõ ál lag meg óvá si és vé del mi
kö te le zett sé gét, va la mint a fo gyasz tó egyéb kö te le zett sé -
ge it is mer tet ni, ezen be lül ki emel ve a csat la ko zó ve ze ték és 
a fo gyasz tói be ren de zés üzem ké pes és biz ton sá gos ál la -
pot ban tar tá sá nak, a rend sze res kar ban tar tá sok, ja ví tá sok,
a szük sé ges cse rék és a leg alább öt éven te tar tan dó mû sza ki 
biz ton sá gi fe lül vizs gá la tok el vég zé sé nek kö te le zett sé gét.

(2) Az ok ta tás té nyét írás ban kell rög zí te ni.

(3) Nem az elosz tói en ge dé lyes ál tal üzem be he lye zett
gáz ké szü lé kek ese tén a ké szü lék mû sza ki-biz ton sá gi kö -
ve tel mé nye i nek, biz ton sá gos és szak sze rû hasz ná la tá nak
ok ta tá sa az üzem be he lye zõ szak szer viz fel ada ta.

Mérés

35.  § A szol gál ta tott föld gáz mennyi sé gé nek és tel je sít -
mé nyé nek mé ré se so rán az elosz tói en ge dé lyes a GET
41. és 42.  §-a sze rint kö te les el jár ni.

36.  § A fo gyasz tó jo go sult sa ját költ sé gén – az elosz tói
en ge dé lyes sel egyez te tett mó don – el len õr zõ mé rõ esz közt
al kal maz ni. El té rõ mé ré si ered mény ese tén a fo gyasz tás
el szá mo lá sá nál a GET 42.  §-ában meg ha tá ro zott mé rés -
ügyi fe lül vizs gá lat be fe je zé sé ig az el osz tó tu laj do nát ké -
pe zõ mérõ mé ré si ada tai az irány adók.
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37.  § Az elosz tói en ge dé lyes sa ját költ sé ge ter hé re kö te -
les gon dos kod ni a gáz mennyi sé ge mel lett egyéb, a szer zõ -
dés tel je sí té sé hez szük sé ges jel lem zõk mé ré sé rõl, il let ve a
mé ré si ada tok ren del ke zés re ál lá sá ról, a kép zett ada tok üz -
let sza bály za tá ban fel tün te tett szab vá nyok, szok vá nyok
sze rint tör té nõ kép zé sé rõl és a mé ré si ada tok köz re adá sá -
ról.

Rendszerhasználati díjak elszámolása

38.  § Az el szá mo lás alap ja a gáz mé rõn le ol va sott ér ték,
ame lyet az elosz tói en ge dé lyes gáz tech ni kai nor mál m3-re
szá mít át. Az át szá mí tás sza bá lya it az üz let sza bály zat ban
kell meg ha tá roz ni.

39.  § Té ves szám lá zás ese tén az el osz tó üz let sza bály za -
tá ban meg ha tá ro zott mó don és ha tár idõ re kell el jár ni.

40.  § A rend szer hasz ná la ti dí jak be sze dé se so rán az
elosz tói en ge dé lyes jo go sult részszám lá zá sos mód szert al -
kal maz ni. A rész szám lá zás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat és el já rá so kat az el osz tó az üz let sza bály za tá ban kö -
te les rög zí te ni.

41.  § Ha a fo gyasz tó nál fel sze relt gáz mé rõ a fo gyasz tást 
nem vagy hi bá san méri:

a) Ház tar tá si fo gyasz tó nál az elõ zõ év azo nos idõ sza -
ká nak fo gyasz tá sát kell ala pul ven ni. Ab ban az eset ben, ha 
az elõ zõ év azo nos idõ sza ká nak gáz fo gyasz tá sa nem ál la -
pít ha tó meg, vagy idõ köz ben a gáz fo gyasz tó ké szü lé kek
szá má ban vagy tel je sít mé nyé ben vál to zás állt be, az el fo -
gyasz tott gáz mennyi sé gét becs lés sel kell meg ál la pí ta ni.

b) Nem ház tar tá si fo gyasz tó nál a fo gyasz tás el szá mo lá -
sá hoz, il let ve a szám lá zás hoz az elõ zõ év azo nos idõ sza ká -
nak fo gyasz tá sát, a gáz fo gyasz tó ké szü lé kek össz tel je sít -
mé nyét, to váb bá az üze mi, il let ve egyéb ada tok alap ján
rög zí tett hasz ná la ti idõt kell figye lembe ven ni. A fo gyasz -
tás becs lé se a gáz fo gyasz tó ké szü lé kek vagy ha son ló
adott sá gú fo gyasz tá si he lyek gáz fel hasz ná lá sa alap ján tör -
tén het. A becs lést az elosz tói en ge dé lyes a hoz zá fé rés re jo -
go sult tal egyez te ti.

Gázömlés (üzemzavar) elhárítása

42.  § (1) A fo gyasz tók biz ton sá gos gáz el lá tá sa ér de ké -
ben az elosz tói en ge dé lyes:

a) a sa ját mû sze res el len õr zés sel meg ál la pí tott, vagy a
fo gyasz tói be je len tés alap ján tu do má sá ra ju tott gáz öm lés -
bõl adó dó ve szély hely zet el há rí tá sá ra azon na li in téz ke dé -
se ket tesz;

b) a köz te rü le ten ke let ke zett gáz öm lést sa ját költ sé gé re 
há rít ja el.

(2) A te lek ha tá ron (épü le ten) be lü li gáz öm lés ese tén a
ve szély hely zet meg szün te té sé re az elosz tói en ge dé lyes – a 

fo gyasz tó költ sé gé re – in téz ke dé se ket tesz, de a ve szély -
hely zet oká nak vég le ges el há rí tá sa az in gat lan tu laj do nos
(va gyon ke ze lõ) kö te le zett sé ge és költ sé ge, az el osz tó tu -
laj do nát ké pe zõ mérõ és nyo más sza bá lyo zó ki vé te lé vel;

(3) Az üzem za va rok el há rí tá sá ra az elosz tói en ge dé lyes
fo lya ma to san mû kö dõ ügye le ti-ké szen lé ti szol gá la tot mû -
köd tet.

(4) A gáz öm lés és üzem za var el há rí tá sá val össze füg gõ
fel ada to kat az elosz tói en ge dé lyes üz let sza bály za ta és
egyéb bel sõ sza bály za tai sza bá lyoz zák.

Az elosztás szüneteltetése

43.  § (1) A elosz tói en ge dé lyes az élet- és va gyon biz ton -
ság, va la mint a gáz szol gál ta tás fo lya ma tos sá gá nak ve szé -
lyez te tett sé ge ese tén a gáz szol gál ta tást szü ne tel tet ni kö te les.

(2) A szol gál ta tást az elosz tói en ge dé lyes szüneteltet -
heti, ha

a) az el osz tó ve ze ték kar ban tar tá sa, fel újí tá sa, át ala kí -
tá sa, hi ba el há rí tá sa, cse ré je más mó don nem vé gez he tõ el;

b) új fo gyasz tó be kap cso lá sa azt szük sé ges sé te szi;
vagy

c) a csat la ko zó ve ze ték és a fo gyasz tói be ren de zé sek
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el len õr zé sé nek el vég -
zé sét a fo gyasz tó nem tud ja bi zo nyí ta ni.

(3) A szü ne tel te tést a le he tõ leg rö vi debb idõ re kell kor -
lá toz ni.

Korlátozás

44.  § (1) Az elosz tói en ge dé lyes in téz ke dik a fo gyasz tó
felé a kor lá to zás vég re haj tá sá ról a kor lá to zás idõ pont já nak 
és mér té ké nek meg adá sá val.

(2) A fo gyasz tó az el osz tó ér te sí té sét köve tõen ha la dék -
ta la nul kö te les meg kez de ni az elosz tói en ge dé lyes ál tal el -
ren delt kor lá to zást. A fo gyasz tó ál tal nem az el osz tó el ren -
de lé se sze rint vég re haj tott kor lá to zás sal más fo gyasz tók -
nak, a föld gáz ipa ri en ge dé lye sek nek oko zott ká rért a fo -
gyasz tót kár té rí té si kö te le zett ség ter he li. A kor lá to zás
meg szün te té sé rõl a fo gyasz tót is mé tel ten ér te sí te ni kell. A
fo gyasz tók ér te sí té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az 
elosz tói en ge dé lyes üz let sza bály za ta tar tal maz za.

Az elosztási szolgáltatás megtagadása

45.  § (1) A szol gál ta tást az elosz tói en ge dé lyes meg ta -
gad ja, ha

a) a fo gyasz tó az elosz tói en ge dé lyes ál tal fe lül vizs gált
ki vi te li terv nél kül lé te sít csat la ko zó ve ze té ket vagy fo -
gyasz tói be ren de zést, vagy azo kat át épí ti, mû sza ki jel lem -
zõ it meg vál toz tat ja;
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b) a fo gyasz tó az el ké szült rend szert az elosz tói en ge -
dé lyes mû sza ki-biz ton sá gi el len õr zé se nél kül he lye zi
üzem be, vagy a csat la ko zóve ze ték és fo gyasz tói be ren de -
zé sek GET 22.  §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el -
len õr zé sé nek el vég zé sét nem tud ja iga zol ni;

c) mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból nem meg fe le lõ
gáz be ren de zés be kap cso lá sá ra ke rül sor;

d) a csat la ko zó ve ze ték vagy a fo gyasz tói be ren de zés az 
élet re, a tes ti ép ség re, az egész ség re, il let ve a va gyon biz -
ton ság ra ve szé lyes, vagy a fo gyasz tó a biz ton sá gos gáz fo -
gyasz tás ra vo nat ko zó elõ írásokat nem tart ja be;

e) a fo gyasz tó a csat la ko zó ve ze ték és a fo gyasz tói be -
ren de zés hely szí ni biz ton sá gi el len õr zé sét nem te szi le he -
tõ vé, il let ve gá tol ja;

f) a fo gyasz tó a fo gyasz tás mé rõt meg ron gál ja, mû kö -
dé sét be fo lyá sol ja, az ez zel kap cso la tos el len õr zést, va la -
mint a fo gyasz tás mé rõ hi te les sé gé nek el len õr zé sét nem te -
szi le he tõ vé vagy gá tol ja;

g) sza bály ta lan vé te le zés ese tén.

(2) A fo gyasz tó gáz el osz tás ból tör té nõ ki zá rá sá ra a vele
szer zõ dé ses kap cso lat ban álló köz üze mi szol gál ta tó, föld -
gáz ke res ke dõ írás be li uta sí tá sá ra is sor ke rül het, mely
eset ben az elosz tói en ge dé lyes nem vizs gál ja a ki zá rás jog -
sze rû sé gét. A jog sze rût len ki zá rás ból ere dõ ká ro kért a
köz üze mi szol gál ta tó, a föld gáz ke res ke dõ fe lel, a ki zá rás
költ sé gei eb ben az eset ben a köz üze mi szol gál ta tót vagy a
ke res ke dõt ter he lik.

(3) Amennyi ben a rend szer hasz ná la ti dí jat az el osz tó val 
szer zõ dé ses kap cso lat ban álló nyil ván tar tott fel jo go sí tott
fo gyasz tó vagy en ge dé lyes az írás be li fel szó lí tás el le né re a 
kéz hez vé tel tõl szá mí tott 60 nap után nem egyen lí ti ki, az
elosz tói en ge dé lyes az el osz tá si szol gál ta tást fel füg geszt -
he ti. A ki ér te sí tés, fel füg gesz tés rész le tes sza bá lya it az el -
osz tó üz let sza bály za ta tar tal maz za.

(4) Az elosz tói en ge dé lyes kö te les a meg ta ga dást ki vál -
tó ok meg szû né sé tõl szá mí tott 2 na pon be lül hely re ál lí ta ni
a szol gál ta tást.

A fogyasztó által kezdeményezett
szolgáltatási szünet

46.  § (1) A nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó
az elosz tói en ge dé lyes nél, a köz üze mi fo gyasz tó a köz üze -
mi szol gál ta tó já nál írás ban kér he ti a rend szer hasz ná lat
szü ne tel te té sét. A ké re lem nek tar tal maz nia kell a szü ne tel -
te tés kez de tét és idõ tar ta mát.

(2) A szü ne tel te tés fel té te le az elosz tói en ge dé lyes tu laj -
do ná ban lévõ gáz mé rõ le sze re lé se, mely nek költ sé gei a fo -
gyasz tót ter he lik. Egyéb ese tek ben a szü ne tel te tés idõ tar -
ta má ra a fo gyasz tói fõ el zá ró ke rül el zá rás ra és záró pe csét -
tel rög zí tés re.

(3) A fo gyasz tót a szü ne tel te tés idõ tar ta má ra a kü lön
jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott díj fi ze té si kö te le zett ség
ter he li.

A fogyasztók és a rendszerhasználók
alapvetõ kötelezettségei

47.  § (1) A fo gyasz tó kö te les min den ál ta la ész lelt, a
szol gál ta tás sal kap cso la tos rend el le nes sé get az elosz tói
en ge dé lyes nek ha la dék ta la nul be je len te ni.

(2) He lyi sé gen be lü li gáz szi vár gás, gáz öm lés ese tén a
fo gyasz tó kö te les a ve szély el há rí tá sa ér de ké ben a tõle el -
vár ha tó in téz ke dé se ket (pl. szel lõz te tés, gáz csa pok le zá rá -
sa, tûz gyúj tás, vil la mos be ren de zés be kap cso lá sá nak mel -
lõ zé se, szik ra kép zõ dés meg aka dá lyo zá sa, a ve szé lyez te -
tett kör nye zet tá jé koz ta tá sa) meg ten ni.

48.  § A fo gyasz tó kö te les a fo gyasz tá si és tel je sít mény -
ada tok ra vo nat ko zó, a szer zõ dés ben és jog sza bály ban
meg ha tá ro zott idõ sza kos vagy rend sze res adat szol gál ta tá -
si kö te le zett sé gé nek ele get ten ni.

49.  § A fo gyasz tó kö te les leg alább öt éven te el vé gez ni a
csat la ko zó ve ze ték és a fo gyasz tói be ren de zés mû sza ki
biz ton sá gi fe lül vizs gá la tát.

50.  § (1) Ha a fo gyasz tó a fo gyasz tás he lyé rõl el köl tö -
zik, il le tõ leg a szol gál ta tás igény be vé te lé vel fel hagy, kö te -
les azt 15 na pon be lül be je len te ni. A köz üze mi fo gyasz tó a
köz üze mi szol gál ta tó nál tesz be je len tést, amely ér te sí ti az
elosz tói en ge dé lyest.

(2) A rend szer hasz ná lat ra jo go sí tó el osz tá si szer zõ dés
ha tá lyos ma rad a be je len tés el mu lasz tá sa vagy ké se del mes 
be je len tés ese tén. Az új fo gyasz tó be je len té sé ig a ko ráb bi
fo gyasz tó fe lel a csat la ko zó ve ze ték, a fo gyasz tói be ren de -
zés, a nyo más sza bá lyo zó és gáz mé rõ ál la po tá ért, a rend -
szer hasz ná la ti dí jak meg fi ze té sé ért, szer zõ dés sze gõ ma ga -
tar tás ese tén a kö vet kez mé nye kért.

(3) Ha az új fo gyasz tó nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott
fo gyasz tó, az elosz tói en ge dé lyes nél kö te les 15 na pon be -
lül be je len te ni a vál to zást, és az el osz tá si szer zõ dés meg -
kö té sé vel jo go sult a rend szer hasz ná lat ra.

Az elosztási szerzõdés megszegése

51.  § (1) Az elosz tói en ge dé lyes ré szé rõl az el osz tá si
szer zõ dés meg sze gé sé nek mi nõ sül, ha

a) nem ér te sí ti az érin tett hoz zá fé rés re jo go sul ta kat az
üz let sza bály zat ban, il let ve a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
idõ ben és mó don az el osz tó ve ze té ken el vég zen dõ ter vez -
he tõ kar ban tar tá si, fel újí tá si, fej lesz té si mun kák  miatti
szü ne te lés idõ pont já ról és vár ha tó idõ tar ta má ról;

b) jog sze rût len ma ga tar tá sa foly tán a gáz szol gál ta tás
meg sza kad, vagy azt a jog sza bá lyok ban fog lal ta kon túl -
me nõ en szü ne tel te ti, il le tõ leg kor lá toz za;

c) a há ló za ti hoz zá fé rés bõl ki zárt fo gyasz tó ré szé re az
arra okot adó sza bály ta lan ság vagy szer zõ dés sze gés meg -
szû né sét köve tõen – a köz üze mi szol gál ta tó er rõl  szóló
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 értesítésétõl szá mí tott 2 mun ka na pon be lül, nem köz üze mi 
fo gyasz tók ese té ben a szer zõ dés sze rint – a há ló za ti hoz zá -
fé rést nem biz to sít ja;

d) a föld gáz el osz tás mi nõ sé gi és szol gál ta tá si szín vo -
na la a föld gáz el osz tá si mû kö dé si en ge dély ben, il let ve az
üz let sza bály zat ban elõ ír tak nak nem fe lel meg;

e) olyan fo gyasz tás mé rõt üze mel tet, amely ér vé nyes
hi te le sí tés sel nem ren del ke zik, és an nak hi te le sí té sé re jog -
sza bály vagy egyéb meg ál la po dás az elosz tói en ge dé lyest
kö te le zi;

f) a szer zõ dés ben rög zí tett adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé ge i nek nem vagy csak ké se del me sen tesz ele get;

g) a föld gáz el osz tá sát nem az el osz tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott mó don vég zi.

(2) A hoz zá fé rés re jo go sult ré szé rõl az el osz tá si szer zõ -
dés meg sze gé sé nek mi nõ sül, ha

a) a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott gáz tel je sít ményt egy
adott át adás-át vé te li pont vo nat ko zá sá ban túl lé pi;

b) a mû sza ki-biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek nem meg fe -
le lõ csat la ko zó ve ze té ket, fo gyasz tói be ren de zést hasz nál;

c) a föld gázt a gáz mé rõ vagy mé ré si rend szer meg ke rü -
lé sé vel, mû kö dé sé nek bár mi lyen be fo lyá so lá sá val, il let ve
egyéb sza bály ta lan mó don vé te le zi;

d) a gáz mé rõ vagy a mé ré si rend szer meg ron gá ló dik, a
gáz mé rõn vagy a mé ré si rend sze ren, an nak ki- és be lé põ
pont ján, va la mint az eset le ges ke rü lõ ve ze ték zá ró sze rel vé -
nyén el he lye zett záró pe csét el tá vo lí tás ra ke rül, il le tõ leg
en nek sé rü lé sét, hi á nyát az elosz tói en ge dé lyes nek ha la -
dék ta la nul nem je len ti be;

e) a hi bás gáz mé rõ vagy mé ré si rend szer ja ví tá sát, cse -
ré jét nem te szi le he tõ vé;

f) a gáz mé rõ vagy mé ré si rend szer le ol va sá sát a szer zõ -
dés ben elõ ír tak sze rint nem te szi le he tõ vé;

g) a rend szer hasz ná lat dí ját (be le ért ve az eset le ges pót -
dí ja kat, il let ve az egyéb dí ja kat is) nem vagy ké se del me -
sen fi ze ti;

h) az el osz tó ve ze ték rõl vé te le zett gázt a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott fo gyasz tá si he lyen kí vü li te rü let re át ve ze ti,
vagy az elosz tói en ge dé lyes hoz zá já ru lá sa nél kül más ré -
szé re bár mi lyen for má ban to vább ad ja;

i) a nyo más alat ti gáz el lá tó rend szert meg bont ja;

j) a szer zõ dés ben fog lalt adat köz lé si kö te le zett sé gé nek
nem, vagy ké se del me sen tesz ele get;

k) a fen ti e ken kí vül az el osz tá si szer zõ dés ben, az elosz -
tói en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban és a ha tá lyos jog sza bá -
lyok ban fog lal ta kat egyéb mó don meg sér ti.

Szerzõdés nélküli rendszerhasználat

52.  § (1) Szer zõ dés nél kül hasz nál ja a gáz el osz tó ve ze -
té ket az a fo gyasz tó, aki a há ló zat hoz való csat la ko zás ra
nem kö tött há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dést, il let ve a há ló -
zat hasz ná la tá ra nem ren del ke zik el osz tá si szer zõ dés sel.

(2) Az a nem fel jo go sí tott fo gyasz tó, aki nem ren del ke -
zik köz üze mi szer zõ dés sel, szin tén szer zõ dés nél kü li rend -
szer hasz ná ló nak mi nõ sül.

(3) Amennyi ben a rend szert szer zõ dés nél kül hasz ná ló
fo gyasz tó nem nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó, 
köz üze mi fo gyasz tó nak kell te kin te ni, és a köz üze mi szer -
zõ dés nél kü li vé te le zés re meg ál la pí tott jog kö vet kez mé -
nye ket kell al kal maz ni, füg get le nül at tól, hogy a fo gyasz tó 
ké sõbb az adott fo gyasz tá si he lyen nyil ván tar tás ba vett
fel jo go sí tott fo gyasz tó ként ve szi igény be a gáz el lá tást.

53.  § Sza bály ta lan vé te le zést kö vet el az a nyil ván tar tott 
fel jo go sí tott fo gyasz tó, aki:

a) a rend szer hasz ná lat ra vo nat ko zó szer zõ dés nél kül
vé te lez;

b) az 51.  § c), d) és i) pont ja sze rin ti szer zõ dés sze gést
kö vet el.

54.  § Amennyi ben a sza bály ta lan gáz vé te le zés tény le -
ges idõ tar ta ma nem ál la pít ha tó meg, 30 nap ra vo nat koz tat -
va kell a mé ret len gáz mennyi sé get meg ál la pí ta ni.

55.  § A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés és az el osz tá si
szer zõ dés meg sze gé sé nek jog kö vet kez mé nye it az elosz tói 
en ge dé lyes üz let sza bály za ta rész le te zi.

2.2 Gázellátási Közüzemi Szabályzat

Általános rendelkezések

1.  § A Gáz el lá tá si Köz üze mi Sza bály zat (a továb biak ban:
GKSZ) a köz üze mi fo gyasz tók és a köz üze mi szol gál ta tók
kö zöt ti jog vi szony rész le tes sza bá lya it tar tal maz za.

2.  § (1) A köz üze mi szol gál ta tás so rán a köz üze mi szol -
gál ta tó a gáz el lá tás hoz szük sé ges te vé keny sé gek tel jes kö -
rét (köz üze mi szol gál ta tás, föld gáz szál lí tás, föld gáz tá ro -
lás, föld gáz be szer zés, föld gáz el osz tás stb.) biz to sít ja a
köz üze mi fo gyasz tó ré szé re. En nek ér de ké ben szer zõ dést
köt az el osz tás igény be vé te lé rõl az elosz tói en ge dé lyes sel;
a gáz be szer zé sé rõl, szál lí tá sá ról és tá ro lá sá ról a köz üze mi
nagy ke res ke dõ vel.

(2) A fo gyasz tók gáz el lá tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben
az en ge dé lye sek az aláb bi fel ada to kat kö te le sek el vé gez ni:

a) az elosz tói en ge dé lyes kö te le zett sé ge az új és mó do -
sí tott tel je sít mény igény ki elé gí té sé vel kap cso la tos fel ada -
tok el lá tá sa, me lye ket rész le te sen Gáz el osz tá si Sza bály zat
tar tal maz;

b) a köz üze mi szol gál ta tó kö te le zett sé ge:
ba) köz üze mi szer zõ dés meg kö té se,
bb) szám lá zás,
bc) fo gyasz tó vál tás ke ze lé se,
bd) szer zõ dés sze gés ke ze lé se,
be) köz üzem bõl való ki- és be lé pés ke ze lé se,
bf) ügy fél szol gá la ti fel ada tok;
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c) a köz üze mi fo gyasz tó az igény be je len tés, az aján lat -
adás, és a csat la ko zá si szer zõ dés meg kö té sé vel kap cso la -
tos ügy in té zés sel meg bíz hat ja a köz üze mi szol gál ta tót, aki 
eb ben az eset ben kö te les a köz üze mi fo gyasz tó ne vé ben az 
elosz tói en ge dé lyes nél el jár ni;

d) a köz üze mi fo gyasz tó ré szé re a köz üze mi szer zõ dés
alap ján az el osz tó há ló zat hasz ná la tot a köz üze mi szol gál -
ta tó biz to sít ja az el osz tó val kö tött szer zõ dés vagy meg ál la -
po dás alap ján.

A fogyasztói igény fogadása,
a fogyasztó tájékoztatása

3.  § (1) A köz üze mi szer zõ dés alap ját a köz üze mi fo -
gyasz tó GESZ alap ján meg kö tött há ló za ti csat la ko zá si
szer zõ dés ké pe zi.

(2) A köz üze mi gáz el lá tás ra vo nat ko zó fo gyasz tói
igény be je len tés mód já ra, tar tal má ra és for má já ra vo nat ko -
zó rész le tes sza bá lyok ról a köz üze mi szol gál ta tó üz let sza -
bály za ta ren del ke zik.

A közüzemi szerzõdéskötés

4.  § (1) A köz üze mi szol gál ta tó kö te les a szer zõ dést
meg köt ni a köz üze mi fo gyasz tó val, ha a csat la ko zá si szer -
zõ dés ben rög zí tett fel té te lek tel je sül tek és a gáz vé te le zés
mû sza ki biz ton sá gi fel té te lei biz to sí tot tak.

(2) Ha a szer zõ dés el ké szí té sé hez szük sé ges va la -
mennyi adat, ok irat vagy a fel té te lek tel je sí té sé hez szük sé -
ges iga zo lás, en ge dély a köz üze mi szol gál ta tó ren del ke zé -
sé re áll, a szol gál ta tó a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 30 na pon
be lül kö te les a köz üze mi szer zõ dést meg köt ni. Amennyi -
ben ezen ada to kat a fo gyasz tó nem bo csá tot ta a szol gál ta tó 
ren del ke zé sé re, hi ány pót lá si igé nyé rõl a szol gál ta tó a kéz -
hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les ér te sí te ni a
má sik fe let. Eb ben az eset ben a ha tár idõ a hi ány pót lás tel -
je sí té sé tõl szá mít va kez dõ dik.

(3) A köz üze mi szer zõ dés a fe lek alá írá sá val jön lét re,
és – a fe lek el len ke zõ meg ál la po dá sa hi á nyá ban – a köz -
üze mi szol gál ta tó ál tal tör té nõ kéz hez vé tel lel lép ha tály ba. 
A köz üze mi szer zõ dés a szol gál ta tás igény be vé te lé vel is
lét re jön (fel té ve, ha a szer zõ dés meg kö té sé nek el ma ra dá sa
a fo gyasz tó nak nem ró ha tó fel), azon ban ez nem men te sí ti
a fe le ket az írás be li szer zõ dés meg kö té se alól.

(4) Ha a fo gyasz tó a szer zõ dést vé le mény el té rés sel írta
alá, a szer zõ dés nem jön lét re, a vé le mény el té rést új aján -
lat nak kell te kin te ni. Eb ben az eset ben a köz üze mi szol gál -
ta tó kö te les a kéz hez vé telt kö ve tõ 20 na pon be lül az ál lás -
pon tok egyez te té sét kez de mé nye zi. A szer zõ dés a vé le -
ményel té rés ben fog lal tak ban tör tént ered mé nyes meg ál la -

po dás idõ pont já ban jön lét re, és – a fe lek el len ke zõ meg ál -
la po dá sa hi á nyá ban – lép ha tály ba.

(5) Amennyi ben a köz üze mi szol gál ta tó a kéz hez vé telt
kö ve tõ 30 na pon be lül nem vá la szol a fo gyasz tó mó do sí tó
ja vas la ta i ra, a szer zõ dést a fo gyasz tói mó do sí tá sok kal
meg kö tött nek kell te kin te ni. Ha a fo gyasz tó a szer zõ dés -
ter ve ze tet 30 na pon be lül alá ír va nem kül di vissza a szol -
gál ta tó nak, vagy arra vo nat ko zó an nem nyi lat ko zik, a
szol gál ta tó aján la ti kö tött sé ge meg szû nik.

(6) Min den fo gyasz tá si hely re el té rõ meg ál la po dás hi á -
nyá ban kü lön szer zõ dést kell köt ni. A szol gál ta tás tel je sí -
té si he lye a fo gyasz tó nál fel sze relt gáz mé rõ ki öm lõ csonk -
ja, gáz mé rõ nél kü li fo gyasz tás ese tén a fo gyasz tói fõ csap.

(7) Köz üze mi fo gyasz tó ese té ben a be kap cso lás fel té te -
le a meg kö tött köz üze mi szer zõ dés.

A közüzemi szerzõdés

5.  § (1) A köz üze mi szer zõ dés mi ni má lis tar tal mi el me it
a GET 39.  §-ának (5) be kez dé se ha tá roz za meg.

(2) A köz üze mi szer zõ dés rész le tes sza bá lya it és a min ta 
szer zõ dést a köz üze mi szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal -
maz za. Az ál ta lá nos köz üze mi szer zõ dés két rész bõl áll,
me lyek a kö vet ke zõk:

a) ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek, és
b) a fo gyasz tó egye di azo no sí tó ada ta it tar tal ma zó ren -

del ke zé sek.

(3) Az egye di köz üze mi szer zõ dés lét re jöt té hez, an nak
írás ba fog la lá sa szük sé ges.

A közüzemi szolgáltató jogai
és kötelezettségei

6.  § (1) Köz üze mi szol gál ta tói en ge dé lyes kö te le zett sé -
ge és ki zá ró la gos joga a föld gáz köz üze mi szol gál ta tói mû -
kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott te le pü lé sek, te le pü -
lés ré szek és te rü le tek köz üze mi fo gyasz tói ré szé re tör té nõ
köz üze mi ve ze té kes föld gáz szol gál ta tás biz to sí tá sa a jog -
sza bá lyok ban, mû kö dé si en ge dé lyé ben és üz let sza bály za -
tá ban rög zí tet tek alap ján, díj el le né ben.

(2) A köz üze mi szol gál ta tó – az elosz tói en ge dé lyes sel
együtt mû köd ve – kö te les gon dos kod ni a fo gyasz tó gáz igé -
nyé nek szer zõ dés sze rin ti fo lya ma tos ki elé gí té sé rõl, a gáz -
mi nõ ség, a gáz nyo má sa és a szol gál ta tás mi nõ sé gét meg -
ha tá ro zó, egyéb – az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott –
mû sza ki és meg bíz ha tó sá gi fel té te lek gáz mé ré si pon ton
(fo gyasz tói fõ csap nál) való, az el vár ha tó ság kö ve tel mé -
nyé nek meg fe le lõ szin ten tar tá sá ról. Azo kat a mi nõ ség re
jel lem zõ ér té ke ket, ame lye ket jog sza bá lyok, ha tó sá gi elõ -
írások, szab vá nyok ál la pí ta nak meg, az elõ írt tû rés ha tá rok
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kö zött kell tar ta ni, ki vé ve, ha a szer zõ dés et tõl el té rõ meg -
ál la po dást tar tal maz.

(3) Ha a fo gyasz tó a gáz el lá tás so rán a biz ton sá gi elõ -
írásokat nem tart ja be és az ez zel kap cso la tos el len õr zést
nem te szi le he tõ vé, vagy azt meg gá tol ja, a köz üze mi szol -
gál ta tó az elosz tói en ge dé lyes sel együtt mû köd ve a fo -
gyasz tá si hely re való be ju tá sig, a biz ton sá gi el len õr zés
 lefolytatásig a szol gál ta tást a fo gyasz tá si he lyen kí vü li be -
avat ko zás sal fel füg geszt he ti.

(4) A köz üze mi szol gál ta tó rend sze re sen tá jé koz tat ni
kö te les a fo gyasz tót a gáz szol gál ta tás sal kap cso la tos jo -
gairól és kö te le zett sé ge i rõl.

A fogyasztó jogai és kötelezettségei

7.  § (1) A fo gyasz tó kö te les min den ál ta la ész lelt, a szol -
gál ta tás sal kap cso la tos rend el le nes sé get az elosz tói en ge -
dé lyes nek ha la dék ta la nul be je len te ni. Amennyi ben a be je -
len tés a köz üze mi szol gál ta tó hoz ér ke zik, kö te les azt az
elosz tói en ge dé lyes hez ha la dék ta la nul to váb bí ta ni.

(2) He lyi sé gen be lü li gáz szi vár gás, gáz öm lés ese tén a
fo gyasz tó kö te les a ve szély el há rí tá sa ér de ké ben a tõle el -
vár ha tó in téz ke dé se ket (pl. szel lõz te tés, gáz csa pok le zá rá -
sa, tûz gyúj tás, vil la mos be ren de zés be kap cso lá sá nak mel -
lõ zé se, szik ra kép zõ dés meg aka dá lyo zá sa, a ve szé lyez te -
tett kör nye zet tá jé koz ta tá sa) meg ten ni.

(3) A fo gyasz tó kö te les gon dos kod ni a fel sze relt gáz mé -
rõ és nyo más sza bály zó ál lag meg óvá sá ról.

(4) A fo gyasz tó kö te les leg alább öt éven te el vé gez tet ni a 
csat la ko zó ve ze ték és a fo gyasz tói be ren de zés mû sza ki
biz ton sá gi fe lül vizs gá la tát. A fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó
elõ írásokat a csat la ko zó ve ze té kek és a fo gyasz tói be ren de -
zé sek mû sza ki biz ton sá gi sza bály za ta tar tal maz za.

(5) Üzem za var vagy for rás hi ány  miatti fo gyasz tás kor -
lá to zás ese tén fo gyasz tó kö te les a kor lá to zá si sor rend sze -
rin ti vé te le zés vég re haj tá sá ra.

(6) A fo gyasz tó kö te les a fo gyasz tá si és tel je sít mény -
ada tok ra vo nat ko zó, jog sza bá lyok ban, az üz let sza bály zat -
ban és az ÜKSZ-ben, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ -
sza kos vagy rend sze res adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé -
nek ele get ten ni.

(7) A fo gyasz tó kö te les tel je sí te ni a fo gyasz tá sá nak
meg sza kít ha tó sá gá ra vál lalt kö te le zett sé get.

(8) A fo gyasz tó kö te les le he tõ vé ten ni a köz üze mi szol -
gál ta tó elõ ze tes írá sos ér te sí té se alap ján a szol gál ta tó és az
el osz tó vagy azok meg bí zott ja ré szé re a be ju tást a csat la -
ko zóve ze ték, a fo gyasz tói be ren de zés és a gáz mé rõ kar -
ban tar tá sa, ja ví tá sa cél já ból az azok el he lye zé sét biz to sí tó
he lyi sé gek be, te rü le tek re. A szol gál ta tó kö te les le he tõ sé -
get biz to sí ta ni a fo gyasz tó ré szé re az idõ pont elõ ze tes

egyez te té sé re. Élet- és va gyon biz ton sá got ve szé lyez te tõ
üzem za var ese tén e be kez dés ben fog lalt sza bá lyok nem al -
kal ma zan dók.

A szerzõdésszegés esetei és szankciói

8.  § (1) A köz üze mi szer zõ dés sze gés és a sza bály ta lan
vé te le zés ese te it, a szer zõ dé ses ál la pot hely re ál lí tá sá val és
a szer zõ dés nél kü li vé te le zés jog sze rû vé té te lé nek mód já -
val kap cso la tos el já rá si ren det, a köz üze mi szer zõ dés sze -
gés kö vet kez mé nye it a köz üze mi szol gál ta tó üz let sza bály -
za ta tar tal maz za.

(2) A GET 3.  §-ának 50. pont ja sze rin ti szer zõ dés nél kü -
li vé te le zés is sza bály ta lan vé te le zés nek mi nõ sül.

(3) Nem mi nõ sül szer zõ dés nél kü li vé te le zés nek, ha a
fo gyasz tó az el osz tó ve ze ték hez sza bály sze rû en csat la ko -
zott, a csat la ko zó ve ze té ket, a fo gyasz tói ve ze té ket és a fo -
gyasz tói be ren de zést sza bály sze rû en épít tet te ki, majd a
köz üze mi szer zõ dés meg kö té sét sza bály sze rû en kez de mé -
nyez te, és a szer zõ dés kö tés el ma ra dá sá ra neki nem fel ró -
ha tó ok ból ke rült sor, va la mint az el lá tá sért fi ze ten dõ, kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott dí ja kat fo lya ma to san ha -
tár idõ re meg fi ze ti.

(4) Amennyi ben a sza bály ta lan vé te le zés tény le ges idõ -
tar ta ma nem ál la pít ha tó meg, ab ban az eset ben 30 nap ra
vo nat koz tat va kell a mé ret len gáz mennyi sé get megálla -
pítani.

Elszámolás

9.  § (1) A szol gál ta tott föld gáz mennyi sé gé nek és tel je -
sít mé nyé nek mé ré sé rõl az elosz tói en ge dé lyes gon dos ko -
dik a GET 41. és 42.  §-ának meg fele lõen.

(2) A fo gyasz tó jo go sult sa ját költ sé gén – az elosz tói en -
ge dé lyes sel egyez te tett mó don – el len õr zõ mé rõ esz közt
al kal maz ni. El té rõ mé ré si ered mény ese tén a fo gyasz tás
el szá mo lá sá nál a GET 42.  §-ában meg ha tá ro zott mé rés -
ügyi fe lül vizs gá lat be fe je zé sé ig az el szá mo lá si mérõ mé ré -
si ada tai az irány adók.

(3) A szer zõ dés sze rint a gáz mennyi sé ge mel lett egyéb
jel lem zõ ket is mér ni, il let ve szá mí ta ni kell. A szol gál ta tó a
mé ré si ada tok köz re adá sá ról sa ját költ sé gé re kö te les gon -
dos kod ni.

(4) Az el szá mo lás alap ja a szol gál ta tott gáz fû tõ ér té ke,
va la mint a gáz mé rõn le ol va sott ér ték, ame lyet az elosz tói
en ge dé lyes gáz tech ni kai nor mál m3-re szá mít át. Az át szá -
mí tás sza bá lya it az elosz tói en ge dé lyes üz let sza bály za tá -
ban kell meg ha tá roz ni.

(5) A köz üze mi ház tar tá si fo gyasz tók el szá mo lá sa – et -
tõl el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – havi, ne gyed éves
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vagy éves idõ szak sze rint tör tén het. A nem ház tar tá si fo -
gyasz tók el szá mo lá sa – az üz let sza bály zat ban fog lal tak
sze rint – egye di meg ál la po dás alap ján tör té nik.

(6) Az elosz tói en ge dé lyes nyi lat ko za ta alap ján a köz -
üze mi szol gál ta tó meg ál la pod hat a fo gyasz tó val a gáz fo -
gyasz tás mérõ nél kü li, áta lány dí jas el szá mo lá sá ban.

10.  § (1) A fo gyasz tó kér he ti a be mu ta tott szám la he -
lyes bí té sét a köz üze mi szol gál ta tó tól, aki erre 20 na pon
be lül kö te les nyi lat koz ni. A he lyes bí tés irán ti be je len tés -
nek a szám la ki egyen lí té sé re ha lasz tó ha tá lya nincs, ha a
be mu ta tott szám lán sze rep lõ gáz mennyi ség az elõ zõ év
azo nos idõ sza ká ban fo gyasz tott mennyi ség két sze re sét
nem ha lad ja meg.

(2) Ha a fo gyasz tót vissza té rí tés il le ti meg, a be je len tés
– üz let sza bály zat ban sza bá lyo zott – ér de mi el bí rá lá sá tól
szá mí tott 8 na pon be lül a vissza té rí tést tel je sí te ni kell.

11.  § Az el fo gyasz tott gáz mennyi ség el len ér té ké nek be -
sze dé se so rán a köz üze mi szol gál ta tó jo go sult rész szám lá -
zá sos mód szert al kal maz ni. Ezen mód szer al kal ma zá sa
ese té ben a gáz mé rõ le ol va sá sá ra és a vég szám la be nyúj tá -
sá ra a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ sza kon ként ke rül
sor, a köz ben sõ idõ szak ban a fo gyasz tó elõ re meg ál la pí tott 
részér té ket fi zet, amely re vo nat ko zó an a szol gál ta tó rész -
szám lát bo csát ki. A rész szám lá zás ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat és el já rá so kat a köz üze mi szol gál ta tó az üz let -
sza bály za tá ban kö te les rög zí te ni. A köz üze mi fo gyasz tó
in do kolt eset ben (pl. aka dá lyoz ta tá sa, hosszabb tá vol lé te
ese tén) kér he ti a rész szám lá zá sos mód szer al kal ma zá sá val 
a rész szám la elõ re tör té nõ meg fi ze té sét, il let ve an nak
 utólag tör té nõ meg fi ze té sé rõl is dönt het a köz üze mi szol -
gál ta tó.

12.  § Ha a köz üze mi szol gál ta tó és a fo gyasz tó a szer zõ -
dés ben el té rõ en nem ál la pod tak meg, a fo gyasz tó (vagy a
szám la ki egyen lí té sét vál la ló fi ze tõ) kö te les a szám lá ban
fel tün te tett dí jat

a) a szám la be mu ta tá sa kor, il let ve csekk fi ze tés és át -
uta lás ese tén a szám lán fel tün te tett fi ze té si ha tár idõ le jár -
tá ig, la kos sá gi fo gyasz tó ese té ben leg ke ve sebb 25 na pon
be lül, nem la kos sá gi fo gyasz tó ese té ben leg ke ve sebb 8 na -
pon be lül (ki vé ve, ha er rõl a fe lek a szer zõ dés ben kü lön
meg ál la pod tak),

b) a pénz in té zet ál tal tör té nõ be nyúj tás kor

ki fi zet ni.

13.  § Ha a fo gyasz tó jel zi, hogy a nála fel sze relt gáz mé -
rõ a fo gyasz tást nem vagy hi bá san méri:

a) ház tar tá si fo gyasz tó nál az elõ zõ év azo nos idõ sza ká -
nak fo gyasz tá sát kell ala pul ven ni. Ab ban az eset ben, ha az 
elõ zõ év azo nos idõ sza ká nak gáz fo gyasz tá sa nem ál la pít -
ha tó meg, vagy idõ köz ben a gáz fo gyasz tó ké szü lé kek szá -

má ban vagy tel je sít mé nyé ben vál to zás állt be, az el fo -
gyasz tott gáz mennyi sé gét becs lés sel kell meg ál la pí ta ni;

b) nem ház tar tá si fo gyasz tó nál az elõ zõ év azo nos idõ -
sza ká nak fo gyasz tá sát, a gáz fo gyasz tó ké szü lé kek össz tel -
je sít mé nyét, to váb bá az üze mi, il let ve egyéb ada tok alap -
ján rög zí tett hasz ná la ti idõt kell figye lembe ven ni. A fo -
gyasz tás becs lé se gáz fo gyasz tó ké szü lé kek vagy ha son ló
adott sá gú fo gyasz tá si he lyek gáz fel hasz ná lá sa alap ján tör -
tén het.

14.  § Amennyi ben a ki bo csá tott (vég)szám lán el szá molt 
hõ mennyi ség ér té ke meg ha lad ja az elõ zõ 24 hó nap ban ki -
bo csá tott leg ma ga sabb szám la összeg ér té ké nek két sze re -
sét, a köz üze mi szol gál ta tó a GET 41.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben fog lal ta kat oly mó don tel je sí ti, hogy kö te les a szám -
lán vagy a szám la mel lett tá jé koz ta tást nyúj ta ni, amely ben
fel hív ja a fo gyasz tó fi gyel mét a szám la ér ték nagy sá gá ra és 
a mé rõ ál lás el len õr zé sé re.

Szüneteltetés

15.  § (1) A köz üze mi fo gyasz tó a köz üze mi szol gál ta tás
szü ne tel te té sét írás ban kér he ti a köz üze mi szol gál ta tó já -
nál. A ké re lem nek tar tal maz nia kell a szü ne tel te tés pon tos
idõ tar ta mát, va la mint a kez dé si és be fe je zé si idõ pont ját.

(2) A szü ne tel te tés fel té te le a gáz mé rõ le sze re lé se,
mely nek költ sé gei a fo gyasz tót ter he lik. Egyéb ese tek ben
a szü ne tel te tés mû sza ki meg ol dá sá ról az elosz tói en ge dé -
lyes dönt, a költ sé gek fo gyasz tó ál ta li meg té rí té se mel lett.

(3) A szü ne tel te tés egyéb ese te i re vo nat ko zó an a köz -
üze mi szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal maz rész le tes sza -
bá lyo kat az zal, hogy a ter vez he tõ szü ne tel te tés re vo nat ko -
zó ér te sí tést a fo gyasz tó val írás ban kell kö zöl ni.

Fogyasztóváltozás kezelése

16.  § (1) Ha a fo gyasz tó a fo gyasz tá si he lyé rõl el köl tö -
zik, il le tõ leg a szol gál ta tás igény be vé te lé vel fel hagy, kö te -
les azt a köz üze mi szol gál ta tó nak 15 na pon be lül be je len -
te ni. A köz üze mi szer zõ dés ha tá lyos ma rad a be je len tés el -
mu lasz tá sa vagy ké se del mes be je len tés ese tén is, és en nek
meg fele lõen az új fo gyasz tó igény be je len té sé ig az el köl tö -
zött fo gyasz tó fe lel a csat la ko zóve ze ték, a fo gyasz tói be -
ren de zés, a nyo más sza bá lyo zó és gáz mé rõ ál la po tá ért, a
fo gyasz tás dí já nak meg fi ze té sé ért, a szer zõ dés sze gés ese -
tén a kö vet kez mé nye kért.

(2) Ha a fo gyasz tó olyan fo gyasz tá si hely re köl tö zik,
vagy olyan szol gál ta tá si hely nek lesz a hasz ná ló ja, ahol
gáz szol gál ta tás van, és ezt igény be vet te, kö te les ezt a köz -
üze mi szol gál ta tó nál 15 na pon be lül be je len te ni, a vál to -
zást iga zo ló ira to kat be mu tat ni, és új köz üze mi szer zõ dést
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köt ni. A köz üze mi szol gál ta tás igény be vé te lé vel az új fo -
gyasz tót a ko ráb bi fo gyasz tó val kö tött szer zõ dés tar tal má -
val azo nos jo gok il le tik meg, és kö te le zett sé gek ter he lik az 
új szer zõ dés meg kö té sé ig.

(3) A fo gyasz tó vál to zás be je len té sét kö ve tõ 5 mun ka na -
pon be lül a köz üze mi szol gál ta tó val tör té nõ szer zõ dés
meg kö té se elõtt a köz üze mi szol gál ta tó kö te les gon dos -
kod ni ar ról, hogy az elosz tói en ge dé lyes a fo gyasz tá si he -
lyen fel sze relt gáz mé rõt, nyo más sza bá lyo zót a fo gyasz tó
vagy meg bí zott ja je len lé té ben té rí tés men te sen fe lül vizs -
gál ja, el len õriz ze, a gáz mé rõt le ol vas sa, az el len õr zés rõl
jegy zõ köny vet ve gyen fel, és ab ból a fo gyasz tó nak ad jon
át egy pél dányt.

(4) Egy gáz mé rõ hely re egy ide jû leg csak egy ér vé nyes
köz üze mi szer zõ dés köt he tõ.

Közüzembõl kilépés és visszalépés szabályai

17.  § (1) A fel jo go sí tott fo gyasz tó a köz üze mi szer zõ dé -
sét – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – a be je len tést kö ve tõ
ne gye dik hó nap elsõ nap já ra mond hat ja fel. Et tõl az idõ -
pont tól a fe lek el té rõ en is meg ál la pod hat nak. A fel mon dás
és a ki lé pés fel té te le a köz üze mi szol gál ta tó val szem ben
fenn ál ló tar to zás ren de zé se. An nak ér de ké ben, hogy a fel -
jo go sí tott fo gyasz tó ki lé pé sé nek a GET 36.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott elõ fel té te le tel je sül jön (köz -
üze mi tar to zás ren de zé se), a köz üze mi szol gál ta tó jo go sult 
a ki lé pés idõ pont já ig be csült gáz fo gyasz tás ra szá mí tott dí -
jak ról mint elõ leg rõl, szám lát ki ál lí ta ni. Az elõ leg rõl ki ál -
lí tott szám lán az elõ leg fi ze tés re szö ve ge sen utal ni kell, és
az elõ leg ér té két – a fe lek el té rõ meg ál la po dá sá nak hi á nyá -
ban – az elõ zõ év ha son ló idõ sza ká nak föld gáz fel hasz ná -
lá sa alap ján kell meg ál la pí ta ni. A köz üze mi tar to zá so kat
– egyéb ese dé kes sé vált tar to zás hi á nyá ban – az elõ leg fi ze -
tés rõl és a ki lé pés kor ké szí tett vég le ges el szá mo lás ról
 szóló szám la meg fi ze té sé vel kell ren de zett nek te kin te ni
GET 36.  §-a (3) be kez dé sé nek ér tel me zé sé ben.

Az elõ leg meg fi ze té se a fe le ket nem men te sí ti az el szá -
mo lá si kö te le zett ség alól.

(2) A fel jo go sí tott fo gyasz tót a köz üze mi szer zõ dé se
meg szû né sét köve tõen is meg il le ti a köz üze mi szer zõ dés -
ben le kö tött mér té kû, a GET 36.  §-ának (7) be kez dé sé ben
elõ írt ka pa ci tás, amely nek nagy sá gát a köz üze mi szol gál -
ta tói en ge dé lyes ha tá roz za meg. A fel mon dás be je len té sé -
nek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a
köz üze mi szol gál ta tó ka pa ci tás nyi lat ko za tot ki ad ni.

(3) Ha a fel jo go sí tott fo gyasz tó a köz üze mi szer zõ dé sét
nem mond ja fel, ak kor to vább ra is a köz üze mi szol gál ta tás
ke re té ben vé te lez het föld gázt.

(4) A GET 36.  §-ának (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fel emelt dí jat a szál lí tó ve ze té ki fo gyasz tó a köz üze mi
nagy ke res ke dõ nek, az el osz tó ve ze té ki fo gyasz tó a köz -
üze mi szol gál ta tó nak fi ze ti.

3. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

Az engedélyezési kérelemhez tevékenységenként
benyújtandó mellékletek

I. Fejezet

Földgáz szállítására vonatkozó mûködési engedély

A Ma gyar Ener gia Hi va tal hoz be nyúj tott föld gáz szál lí -
tá sá ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez a
kö vet ke zõ ket kell mel lé kel ni:

1. Az en ge dé lye zés re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írások
sze rint ki töl tött adat la pot (3. szá mú mel lék let XI. fe je ze te)
és az ott fel so rolt ira to kat.

2. A szál lí tó ve ze ték-rend szer mû sza ki le írá sa (a tran zit
meg je lö lé sé vel):

a) a szál lí tó ve ze ték be mu ta tá sa kez dõ és vég pont ja ik
va la mint egyéb jel lem zõ ik meg je lö lé sé vel,

b) az in dí tó és át adó ál lo má sok le írá sa és fõbb pa ra mé -
te re ik meg je lö lé se az ÜKSZ sze rint,

c) a szál lí tó ve ze té kek üze mel te té sét szol gá ló technoló -
giai lé te sít mé nyek le írá sa és fõbb pa ra mé te re ik meg je lö lé se,

d) szál lí tó ve ze té kek üze mel te té sét, irá nyí tá sát, el len õr -
zé sét szol gá ló lé te sít mé nyek és be ren de zé sek le írá sa, va la -
mint fõbb pa ra mé te re ik meg je lö lé se,

e) az ÜKSZ vo nat ko zó ren del ke zé se it ki elé gí tõ adat -
for gal mi és in for má ci ós rend szer le írá sa.

3. Mé ré si, fel osz tá si és el szá mo lá si rend szer le írá sa.

4. A föld gáz szál lí tá sá ra kö tött ér vé nyes szer zõ dé sek
vagy elõ szer zõ dé sek, ame lye ket meg kö tött a

a) köz üze mi nagy ke res ke dõ vel,
b) ke res ke dõk kel,
c) ter me lõk kel,
d) fel jo go sí tott fo gyasz tók kal.

5. 5 évre  szóló fej lesz té si terv és ka pa ci tásfel mé rés.

6. Együtt mû kö dé si, il let ve rend szer szin tû szol gál ta tás -
ra vo nat ko zó meg ál la po dá sok:

a) ter me lõ vel,
b) el osz tó val,
c) tá ro ló val,
d) a föld gáz szál lí tó ve ze ték hez köz vet le nül kap cso ló -

dó te lep he lyi ve ze té ket üze mel te tõ vel,
e) rend szer irá nyí tó val [amennyi ben a rend szer irá nyí tó

és a szál lí tó egy jogi sze mély, ak kor az en ge dély kö te les te -
vé keny sé get vég zõ szer ve ze tek kö zöt ti kap cso la to kat a
Vhr. 4.  §-a (7) be kez dé sé nek f) pont ja sze rint a vál lal ko zás
bel sõ rend jé ben kell sza bá lyoz ni].
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7. Kü lön jog sza bály sze rin ti kör nye zet vé del mi en ge dély.

8. A Vhr. 4.  §-ának (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
MBH mi nõ sí tés alap ján a szak em be rek össze té te lé nek, lét -
szá má nak szük sé ges mér té ké nek be mu ta tá sa.

II. Fejezet

Földgáz tárolására vonatkozó mûködési engedély

A Ma gyar Ener gia Hi va tal hoz be nyúj tott föld gáz tá ro lá -
sá ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez a kö -
vet ke zõ ket kell mel lé kel ni:

1. Az en ge dé lye zés re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írások
sze rint ki töl tött adat lap (3. szá mú mel lék let XI. fe je ze te) és 
az ott fel so rolt ira tok be nyúj tá sa.

2. A föld gáz tá ro ló ge o ló gi ai, mû ve lés tech no ló gi ai pa -
ra mé te rei és mû sza ki ada tai gáz tá ro lón ként:

a) ge o ló gi ai kö rül mé nyek le írá sa és mû ve lés tech no ló -
gi ai pa ra mé te rek meg je lö lé se,

b) a be saj to ló és ki tá ro ló tech no ló gi ai lé te sít mé nyek le -
írá sa és fõbb pa ra mé te re ik meg je lö lé se,

c) a föld gáz tá ro lás hoz szük sé ges egyéb tech no ló gi ai
lé te sít mé nyek le írá sa és fõbb pa ra mé te re ik meg je lö lé se,

d) szál lí tó ve ze té ki és el osz tó ve ze té ki, va la mint ter me -
lé si kap cso ló dá sok le írá sa és azok fõbb pa ra mé te re i nek
meg je lö lé se,

e) a föld gáz tá ro lók üze mel te té sét, irá nyí tá sát, el len õr -
zé sét szol gá ló lé te sít mé nyek és be ren de zé sek le írá sa, va la -
mint fõbb pa ra mé te re ik meg je lö lé se,

f) az ÜKSZ vo nat ko zó ren del ke zé se it ki elé gí tõ adat for -
gal mi és in for má ci ós rend szer le írá sa.

3. Mé ré si, fel osz tá si és el szá mo lá si rend szer le írá sa.

4. A föld gáz tá ro lá sá ra kö tött ér vé nyes szer zõ dé sek
vagy elõ szer zõ dé sek, ame lye ket meg kö tött a

a) köz üze mi nagy ke res ke dõ vel,
b) fel jo go sí tott fo gyasz tók kal,
c) ke res ke dõk kel,
d) rend szer irá nyí tó val.

5. 5 évre  szóló fej lesz té si terv és igényfel mé rés.

6. Együtt mû kö dé si, il let ve rend szer szin tû szol gál ta tás -
ra vo nat ko zó meg ál la po dá sok:

a) ter me lõ vel,
b) el osz tó val,
c) szál lí tó val,
d) rend szer irá nyí tó val.

7. Amennyi ben szük sé ges, a kü lön jog sza bály sze rin ti
kör nye zet vé del mi en ge dély.

8. A Vhr. 4.  §-ának (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
MBH mi nõ sí tés alap ján a szak em be rek össze té te lé nek, lét -
szá má nak szük sé ges mér té ké nek be mu ta tá sa.

III. Fejezet

Földgáz elosztására vonatkozó mûködési engedély

A Ma gyar Ener gia Hi va tal hoz be nyúj tott föld gáz el osz -
tá sá ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez a
kö vet ke zõ ket kell mel lé kel ni:

1. Az en ge dé lye zés re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írások
sze rint ki töl tött adat lap (3. szá mú mel lék let XI. fe je ze te) és 
az ott fel so rolt ira tok be nyúj tá sa.

2. An nak a te rü let nek a le írá sa, a te le pü lé sek, te le pü lés -
ré szek, te rü le tek fel so ro lá sá val, szük ség ese tén tér ké pek -
kel, a ki vé te lek meg je lö lé sé vel, amely te rü let re vo nat ko -
zó an a ké rel me zõ az en ge délyt kéri, kü lön fel tün tet ve,
hogy az me lyik köz üze mi szol gál ta tói en ge dé lyes hez tar -
to zik, amennyi ben az en ge dély ké re lem ben sze re pel te tett
te rü le ten van köz üze mi szol gál ta tó.

3. Az el osz tó ve ze ték-rend szer fõ ele me i nek és jel lem zõ i -
nek le írá sa, a te rü le ti üzem vi te li irá nyí tás és üzem irá nyí tó
szol gá la tok szék he lyé nek fel so ro lá sa. Ezen be lül kü lön fel -
tün tet ve az el osz tó ve ze ték-rend szer azon ré szét, ame lyet a
ké rel me zõ üze mel te té si szer zõ dés alap ján üze mel tet.

4. Az el osz tó ve ze ték-rend szer és a szál lí tó ve ze ték -
rend szer csat la ko zá si pont ja i nak és jel lem zõ i nek le írá sa.

5. Az ÜKSZ vo nat ko zó ren del ke zé se it ki elé gí tõ adat -
for gal mi és in for má ci ós rend szer le írá sa.

6. Mé ré si, fel osz tá si és el szá mo lá si rend szer le írá sa.

7. A föld gáz el osz tá sá ra kö tött ér vé nyes szer zõ dé sek
vagy elõ szer zõ dé sek, ame lye ket meg kö tött

a) a köz üze mi szol gál ta tó val, szol gál ta tók kal
[amennyi ben a köz üze mi szol gál ta tó és az el osz tá si en ge -
dé lyes egy jogi sze mély, ak kor az en ge dély kö te les te vé -
keny sé get vég zõ szer ve ze tek kö zöt ti kap cso la to kat a Vhr.
4.  §-a (7) be kez dé sé nek f) pont ja sze rint a vál lal ko zás bel -
sõ rend jé ben kell sza bá lyoz ni],

b) el osz tó ve ze ték-rend szer tu laj do no sá val (üze mel te -
té si szer zõ dés),

c) rend szer irá nyí tó val.

8. Együtt mû kö dé si, il let ve rend szer szin tû szol gál ta tás -
ra vo nat ko zó meg ál la po dá sok:

a) szál lí tó val,
b) tá ro ló val,
c) rend szer irá nyí tó val.

9. 5 évre  szóló fej lesz té si terv és fo gyasz tói igényfel -
mé rés.

10. A Vhr. 4.  §-ának (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
MBH mi nõ sí tés alap ján a szak em be rek össze té te lé nek, lét -
szá má nak szük sé ges mér té ké nek be mu ta tá sa.
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IV. Fejezet

Földgáz rendszerirányítására vonatkozó mûködési
engedély

A Ma gyar Ener gia Hi va tal hoz be nyúj tott föld gáz rend -
szer irá nyí tá sá ra vo nat ko zó en ge dély irán ti ké re lem hez a
kö vet ke zõ ket kell mel lé kel ni:

1. Az en ge dé lye zés re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írások
sze rint ki töl tött adat lap (3. szá mú mel lék let XI. fe je ze te) és 
az ott fel so rolt ira tok be nyúj tá sa.

2. A rend szer irá nyí tó nak a GET-ben, e ren de let ben és
más jog sza bály ban, az ÜKSZ-ben és az üz let sza bály za tá -
ban elõ írt, il let ve vál lalt fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges in -
for ma ti kai, fo lya mat sza bá lyo zá si, mé ré si rend sze rek, táv -
köz lõ há ló za tok és egyéb szük sé ges esz kö zök, rend sze rek
és el já rá sok, va la mint fel ada ta i nak el lá tá sát biz to sí tó jo -
gok (tu laj don jog vagy egyéb hasz ná la ti jog), igény be vett
táv köz lé si szol gál ta tás rész le tes be mu ta tá sa, s a rend szer -
irá nyí tói mû kö dés le írá sa.

3. In for ma ti kai plat form be mu ta tá sa és mû kö dé sé nek
le írá sa.

4. Mé ré si, fel osz tás és el szá mo lá si rend szer le írá sa.

5. Rend szer szin tû szol gál ta tá sok vég zé sé re, a hoz zá fé rés -
re jo go sul tak kal és en ge dé lye sek kel kö tött vo nat ko zó szer zõ -
dé sek és együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok be mu ta tá sa
[amennyi ben a rend szer irá nyí tó és a szál lí tó egy jogi sze -
mély, ak kor az en ge dély kö te les te vé keny sé get vég zõ szer ve -
ze tek kö zöt ti kap cso la to kat a Vhr. 4.  §-a (7) be kez dés f) pont -
ja sze rint a vál lal ko zás bel sõ rend jé ben kell sza bá lyoz ni].

6. A szál lí tói rend szer egyen súly tar tá sá hoz szük sé ges ki -
egyen lí tõ gáz mennyi sé gé nek, il let ve pénz ben ki fe je zett ér té -
ké nek meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó szá mí tá sok, ezen föld gáz -
for rá sok be szer zé sé re, szál lí tá sá ra, tá ro lá sá ra kö tött ér vé nyes
szer zõ dé sek vagy elõ szer zõ dé sek, ame lye ket meg kö tött a

a) tá ro lói en ge dé lyes sel (en ge dé lye sek kel),
b) köz üze mi nagy ke res ke dõ vel,
c) ke res ke dõk kel,
d) ter me lõk kel,
e) szál lí tó val [amennyi ben a rend szer irá nyí tó és a szál -

lí tó egy jogi sze mély, ak kor az en ge dély kö te les te vé keny -
sé get vég zõ szer ve ze tek kö zöt ti kap cso la to kat a Vhr.
4.  §-a (7) be kez dé sé nek f) pont ja sze rint a vál lal ko zás bel -
sõ rend jé ben kell sza bá lyoz ni],

f) nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tók kal.

V. Fejezet

Földgáz kereskedelmére vonatkozó mûködési engedély

A Ma gyar Ener gia Hi va tal hoz be nyúj tott föld gáz ke res -
ke del mé re vo nat ko zó en ge dély irán ti ké re lem hez a kö vet -
ke zõ ket kell mel lé kel ni:

1. Az en ge dé lye zés re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írások
sze rint ki töl tött adat lap (3. szá mú mel lék let XI. fe je ze te) és 
az ott fel so rolt ira tok be nyúj tá sa.

2. El szá mo lá si rend szer alap ja i nak be mu ta tá sa.

3. Adat for gal mi és in for má ci ós rend szer be mu ta tá sa.

4. Rend szer szin tû szol gál ta tás ra vo nat ko zó szer zõ dés a 
rend szer irá nyí tó val.

VI. Fejezet

Földgáz közüzemi nagykereskedelmére vonatkozó
mûködési engedély

A Ma gyar Ener gia Hi va tal hoz be nyúj tott föld gáz köz -
üze mi nagy ke res ke de lem re vo nat ko zó en ge dély irán ti ké -
re lem hez a kö vet ke zõ ket kell mel lé kel ni:

1. Az en ge dé lye zés re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írások
sze rint ki töl tött adat lap (3. szá mú mel lék let XI. fe je ze te) és 
az ott fel so rolt ira tok be nyúj tá sa.

2. Mû kö dé si te rü let le írá sa.

3. A föld gáz ke res ke del mé re kö tött ér vé nyes szer zõ dé -
sek vagy elõ szer zõ dé sek, ame lye ket meg kö tött

a) a ke res ke dõk kel,
b) köz üze mi szol gál ta tók kal és a szál lí tó rend szer rõl

köz vet le nül ki szol gált köz üze mi fo gyasz tók kal,
c) szál lí tá si és tá ro lá si en ge dé lyes sel,
d) rend szer irá nyí tó val,
e) ter me lõ vel.

4. El szá mo lá si rend szer alap ja i nak be mu ta tá sa.

5. Adat for gal mi és in for má ci ós rend szer be mu ta tá sa.

6. 5 évre  szóló igényfel mé rés be mu ta tá sa.

7. Rend szer szin tû szol gál ta tás ra vo nat ko zó szer zõ dés a 
rend szer irá nyí tó val.

VII. Fejezet

Földgáz közüzemi szolgáltatására vonatkozó mûködési
engedély

A Ma gyar Ener gia Hi va tal hoz be nyúj tott föld gáz köz -
üze mi szol gál ta tás ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti
ké re lem hez a kö vet ke zõ ket kell mel lé kel ni:

1. Az en ge dé lye zés re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írások
sze rint ki töl tött adat lap (3. szá mú mel lék let XI. fe je ze te) és 
az ott fel so rolt ira tok be nyúj tá sa.

2. An nak a te rü let nek a le írá sa, a te le pü lé sek, te le pü lés ré -
szek, te rü le tek fel so ro lá sá val, szük ség ese tén tér ké pek kel, a
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ki vé te lek meg je lö lé sé vel, amely te rü let re vo nat ko zó an a ké -
rel me zõ az en ge délyt kéri, kü lön fel tün tet ve, hogy az adott
te rü le tek, mely elosz tói en ge dé lyes hez tar toz nak.

3. A föld gáz köz üze mi szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó ér vé -
nyes szer zõ dé sek vagy elõ szer zõ dé sek, ame lye ket meg kö tött

a) az elosz tói en ge dé lye sek kel [amennyi ben a köz üze mi
szol gál ta tó és az el osz tá si en ge dé lyes egy jogi sze mély, ak -
kor az en ge dély kö te les te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tek kö -
zöt ti kap cso la to kat a Vhr. 4.  §-a (7) be kez dé sé nek f) pont ja
sze rint a vál lal ko zás bel sõ rend jé ben kell sza bá lyoz ni],

b) a köz üze mi nagy ke res ke dõi en ge dé lyes sel,
c) a rend szer irá nyí tó val.

4. El szá mo lá si rend szer alap ja i nak be mu ta tá sa.

5. Adat for gal mi és in for má ci ós rend szer be mu ta tá sa.

6. 5 évre  szóló igény fel mé rés be mu ta tá sa.

VIII. Fejezet

Szervezett földgázpiac létrehozására és mûködtetésére
vonatkozó mûködési engedély

A Ma gyar Ener gia Hi va tal hoz be nyúj tott, szer ve zett
föld gáz pi ac lét re ho zá sá ra és mû köd te té sé re vo nat ko zó
mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez a kö vet ke zõ ket kell
mel lé kel ni:

1. Az en ge dé lye zés re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írások
sze rint ki töl tött adat lap (3. szá mú mel lék let XI. fe je ze te) és 
az ott fel so rolt ira tok be nyúj tá sa, az E) táb lá zat 6. pont ja
ki vé te lé vel.

2. A szer ve zett föld gáz pi a cot mû köd te tõ tár sa ság ala -
pí tá sá ban részt vevõ tu laj do no sok meg ne ve zé sét, az ál ta -
luk kép vi selt tu laj do no si jog mér té két.

3. A jegy zett tõke ala pí tók ál tal tör té nõ be fi ze té sét iga -
zo ló do ku men tu mot.

4. Az el szá mo lás biz to sí tá sá ra vo nat ko zó szer zõ dé sek
ter ve ze tét.

5. A fe le lõs ség biz to sí tás ról  szóló szer zõ dést.

6. A rend szer irá nyí tó val meg kö ten dõ szer zõ dés ter ve -
ze tét.

7. Az adat for gal mi és in for má ci ós rend szer be mu ta tá sát.

IX. Fejezet

Határon keresztüli földgázszállító vezetékhez történõ
hozzáférésre vonatkozó mûködési engedély

A Ma gyar Ener gia Hi va tal hoz be nyúj tott a ha tá ron ke -
resz tü li föld gáz szál lí tó ve ze ték hez való hoz zá fé ré si mû kö -

dé si en ge dély irán ti ké re lem hez a kö vet ke zõ ket kell mel lé -
kel ni:

1. Az en ge dé lye zés re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írások
sze rint ki töl tött adat lap (3. szá mú mel lék let XI. fe je ze te) és 
az ott fel so rolt ira tok be nyúj tá sa, ki vé tel ez alól a ter me lõ
és a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó, ame lyek re 
csak a 3. szá mú mel lék let XI. fe je ze té ben rög zí tett A), B),
C) táb lá zat sze rin ti adat szol gál ta tás kö te le zõ.

2. Al kal ma zott el já rás- és nyil ván tar tás rend.

X. Fejezet

Propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken
történõ elosztására vonatkozó mûködési engedély

A Ma gyar Ener gia Hi va tal hoz be nyúj tott pro pán-, bu -
tán gá zok és ezek ele gye i nek ve ze té ken tör té nõ el osz tá sá ra
és szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti ké -
re lem hez a kö vet ke zõ ket kell mel lé kel ni:

1. Az en ge dé lye zés re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írások
sze rint ki töl tött adat lap (3. szá mú mel lék let XI. fe je ze te) és 
az ott fel so rolt ira tok be nyúj tá sa.

2. An nak a te rü let nek a le írá sa (te le pü lé sek, te le pü lés -
ré szek, te rü le tek) fel so ro lá sá val, szük ség ese tén tér ké pek -
kel, a ki vé te lek meg je lö lé sé vel, amely te rü let re vo nat ko -
zó an a ké rel me zõ az en ge délyt kéri.

3. Azon fel jo go sí tott nak mi nõ sü lõ fo gyasz tók fel so ro lá sa, 
ame lyek a 2. pont ban fel so rolt te rü le te ken az el osz tó rend szer 
ka pa ci tá sát igény be ve szik. (Kü lön fel tün tet ve, hogy köz üze -
mi fo gyasz tó ról, ke res ke dõ höz tar to zó fo gyasz tó ról vagy
nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tó ról van szó.)

4. Az el osz tó ve ze ték-rend szer fõ ele me i nek és jel lem zõ i -
nek le írá sa, a te rü le ti üzem vi te li irá nyí tás és üzem irá nyí tó
szol gá la tok szék he lyé nek fel so ro lá sa. Ezen be lül kü lön fel -
tün tet ve az el osz tó ve ze ték-rend szer azon ré szét, ame lyet a
ké rel me zõ üze mel te té si szer zõ dés alap ján üze mel tet.

5. Mé ré si és el szá mo lá si rend szer le írá sa.

6. Adat for gal mi és in for má ci ós rend szer be mu ta tá sa.

7. A PB-gáz vá sár lás ra ke res ke dõ vel, PB ter me lõ vel,
va la mint a PB-gáz el osz tá sá ra kö tött ér vé nyes szer zõ dé sek 
vagy elõ szer zõ dé sek.

8. 5 évre  szóló fej lesz té si terv és igény fel mé rés.

9. A Vhr. 4.  §-ának (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
MBH mi nõ sí tés alap ján a szak em be rek össze té te lé nek, lét -
szá má nak szük sé ges mér té ké nek be mu ta tá sa.
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XI. Fejezet

Formanyomtatvány a GET alapján engedélyköteles tevékenységekkel kapcsolatban benyújtandó
kérelemhez

Hi va ta li hasz ná lat ra (Hi va tal töl ti ki.)

Ik ta tó szám:

Be ér ke zés idõ pont ja:

Elj. díj be fiz. biz. csa tol va

Igen_

Nem_

KÉRELEM

A GET 6–12.  §-ai ban fog lal tak alap ján ké rem a T. Hi va talt, hogy az aláb bi ak ban rész le te sen meg je lölt ál ta lá nos, va la -
mint a mel lé kelt rész le tes szak mai ada tok alap ján az A) táb lá zat ban meg ha tá ro zott ké rel met tel je sí te ni szí ves ked je nek:

A) A kérelemre vonatkozó adatok

1. A ké rel me zett en ge dély faj tá já nak meg ne ve zé se
(Az en ge dély ké re lem tár gya)

B) A kérelmezõ adatai

1. Ké rel me zõ meg ne ve zé se
(Tel jes név)

(Rö vid név)

2. Cím

Te le pü lés:

Utca:

Ház szám:

Irá nyí tó szám:

Kép vi se lõ meg ne ve zé se

Te le fon:

Fax:

E-ma il:

3. Egy hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy
hi te les má so la ta

Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

4. Lé te sí tõ ok irat vagy hi te les má so lat Mel lé kel ve  Igen_  Nem_
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C) Általános nyilatkozatok

1. Ké rel me zõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy csõd el já rás,
vég re haj tá si, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si 
el já rás alatt nem áll

Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

2. Nyi lat ko zat az üze mi és ke res ke del mi sza bály zat -
ban fog lal tak tu do má sul vé te lé rõl, az ab ban fog lalt
elõ írások be tar tá sá ról

Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

3. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a ké rel me zõ vel szem ben
nem áll fenn a GET 6.  § (3) be kez dés b) és d) pont -
já ban meg ha tá ro zott ki zá ró ok

Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

D) Gazdasági adatok

1. El len õr zött mér leg (ter ve zett) Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

2. El len õr zött üz le ti terv Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

3. A füg get len szak ér tõi vé le mény az üz le ti 
terv rõl

Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

4. A pénz ügyi biz to sí ték iga zo lá sa Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

E) Egyéb mellékletek

1. A jó vá ha gyás ra be ter jesz tett, al kal maz ni kí vánt 
üz let sza bály zat

Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

2. Mi nõ ség irá nyí tá si rend szer le írá sa, au di tá lá sá nak
ütem ter ve és ha tár ide je (ki vé ve a föld gáz ke res-
ke del mi en ge dély ké re lem ese tén)

Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

3. Szük sé ges kép zett sé gû és lét szá mú szak sze mély zet
ren del ke zés re ál lá sá nak be mu ta tá sa (táb lá za tos
össze fog la lás az elõ írt szük sé ges és a ren del ke-
zés re álló sze mély zet lét szá má ról, szak kép zett ség
sze rint)

Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

4. Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat, szer ve ze ti ábra,
dön té si és ha tás kö ri rend szer

Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

5. Jó vá ha gyás ra be ter jesz tett meg fe le lé si sza bály zat Mel lé kel ve  Igen_  Nem_

6. Üzem za var, vál ság hely ze ti in téz ke dé si terv Mel lé kel ve  Igen_  Nem_
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4. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat

Az ÜKSZ kötelezõ tartalmi elemei

(1) Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer sze rep lõi kap -
cso lat rend sze ré nek le írá sa:

a) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer sze rep lõi,
b) együtt mû kö dé si szer zõ dé sek, az en ge dé lye sek és a

hoz zá fé rés re jo go sul tak kö zöt ti együtt mû kö dés rend je,
c) a rend szer irá nyí tá si en ge dé lyes és a kül föl di rend -

szer irá nyí tó kap cso la tai.

(2) Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer rész le tes le írá sa:
a) a föld gáz rend szer fel épí té se, fõ ré szei (szál lí tó-, tá -

ro ló-, el osz tó rend sze rek, egy más hoz csat la ko zá suk nak
fel té te lei),

b) fo gyasz tói csat la ko zá si elõ írások: mû sza ki, gazda -
sági, jogi fel té te lek,

c) te le me cha ni kai kö ve tel mé nyek, el szá mo lá si mé rés,
mé ré si adat át vi tel,

d) gáz mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek, gáz sza go sí tás,
e) a szál lí tó-, el osz tó- és tá ro ló rend sze rek üze mel te té si

fel té te lei,
f) rend szer kar ban tar tá si sza bá lyai.

(3) Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer rend szer fej lesz -
té si fo lya ma tá nak le írá sa.

(4) Az adat szol gál ta tás rend je, a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok al kal ma zá sá nak rész le tei.

(5) Üzem za var el há rí tás, vál ság hely zet re vo nat ko zó in -
téz ke dé sek, a vál ság hely zet el há rí tá sá ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyok al kal ma zá sá nak rész le tei.

(6) Ver seny sem le ges ség ér vé nye sí té se, a rend szer hez
való sza bad hoz zá fé rés rész le tes el já rá si rend je:

a) hoz zá fé rés re jo go sult ság,
b) fo gyasz tá si igény be je len té si el já rás rend je, fel -

tételei,
c) a ka pa ci tás és a sza bad ka pa ci tás meg ha tá ro zá sa,
d) az el bí rá lás, dön tés, a jog or vos la ti el já rás rend je,
e) a ki nem hasz nált ka pa ci tá sok ke ze lé se,
f) a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tói kör és a 

köz üze mi fo gyasz tói kör kö zöt ti át jár ha tó ság sza bá lyai.

(7) El szá mo lá si, fel osz tá si, mé ré si és adat for gal mi elõ -
írások.

(8) A diszk ri mi ná ci ó tól men tes mû kö dés ér de ké ben az
ÜKSZ-ben egy sé ge sí te ni kell:

a) az üzem vi te li, ke res ke del mi el szá mo lá si mé ré sek
rend jét,

b) a föld gáz mi nõ ség meg ha tá ro zá sá nak rend jét,
c) mé rõ esz kö zök hi te le sí té se, a mé rés mód sze rét,
d) el szá mo lás mód ját hi te les mé rés hi á nya ese tén,
e) a sa ját gáz fel hasz ná lás, mé ré si kü lön bö zet és a há ló -

za ti vesz te ség ter ve zé si, el szá mo lá si rend jét,
f) a szám lá zás és a szám la ki egyen lí té sé nek mód ját és

fel té te le it,
g) rend szer szin tû szol gál ta tá sok kö rét és ezek el szá mo -

lá sát,
h) a no mi ná lás, no mi ná lá si el já rás, fel osz tás rend jét, el -

szá mo lá sok rend jét, a no mi ná lá si el té ré sek ke ze lé sét, az
el té ré sek el szá mo lá sá nak rend jét.

(9) A rend szer irá nyí tás mû kö dé sé re vo nat ko zó ren del -
ke zé sek ke re té ben rész le te sen kell sza bá lyoz ni:

a) a más szál lí tói en ge dé lye sek kel, elosz tói és tá ro lói
rend szer üze mel te tõk kel tör té nõ együtt mû kö dés rend jét,

b) a rend szer egyen súly hoz szük sé ges tar ta lék-szál lí tó,
el osz tó és tá ro ló ka pa ci tá sok meg ha tá ro zá sát,

c) a Vhr. 10.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti ki -
egyen lí tõ föld gáz mennyi sé gé nek és ér té ké nek meg ha tá -
ro zá si mód sze rét,

d) a sza bad ka pa ci tás hoz való hoz zá fé ré si el vek al kal -
ma zá sát a Vhr. 23.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja és
(3) be kez dé se sze rint.

(10) A ka pa ci tásle kö tés fo lya ma ta, sza bá lyai, ka pa ci tás
auk ció sza bá lyai, ezek kö zött:

a) a rend szer hasz ná ló val szem be ni fel té te lek,
b) a ka pa ci tás le kö tés idõ tar ta ma.

(11) A ki egyen sú lyo zás hoz szük sé ges föld gáz for rás
meg ter ve zé se, igény be vé te li rend je, op ci ós for rá sok fel -
hasz ná lá sa, az el szá mo lá sok sza bá lyai.

(12) A rend szer irá nyí tó ál tal a ki egyen lí tõ gáz be szer zé -
sé nek rend je.

(13) Rend szer szin tû szol gál ta tá sok:
a) az in for ma ti kai plat form mû köd te té sé nek és hasz ná -

la tá nak sza bá lyai, az adat for ga lom rend je,
b) no mi ná lá si sza bá lyok,
c) a rend szer irá nyí tó in téz ke dé sei a rend szer egyen súly

ér de ké ben,
d) má sod la gos ka pa ci tás ke res ke de lem nyil ván tar tá sa,
e) a rend szer irá nyí tó ha tás kö ré be tar to zó meg sza kít ha -

tó fo gyasz tás, kor lá to zás, ter ve zé si, ve zény lé si és el szá -
mo lá si sza bá lyai,

f) kar ban tar tá sok össze han go lá sá nak rend je.

(14) A mér leg kö rök mû köd te té sé nek sza bá lyai:
a) mér leg kör lét re ho zá sa, meg szün te té se,
b) mû kö dé si me cha niz mus, szer ve ze ti sza bály zat,
c) fe le lõs sé gi kér dé sek,
d) in for má ció áram lás,
e) kül sõ-bel sõ el szá mo lá sok.

(15) A szer ve zett föld gáz pi ac mû köd te té sé re vo nat ko zó 
jog sza bá lyok al kal ma zá sá nak rész le tei.
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5. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

Az üzletszabályzatok kötelezõ
tartalmi elemei

A szállítói engedélyes üzletszabályzatának
tartalmi elemei

I. Általános rész

Az üz let sza bály zat ha tá lya és ér vé nyes sé gi köre.
Fo gal mi meg ha tá ro zá sok.
A Tár sa ság ál tal vég zett te vé keny sé gek és szol gál ta tá -

sok fel so ro lá sa.
A kül sõ kör nye zet tel való kap cso la ta:
a) fe let tes szer vek kel való kap cso lat;
b) fo gyasz tók és rend szer hasz ná lók ré szé re adott in for -

má ci ók.

II. Az engedélyes tevékenységei

1. Ál ta lá nos biz ton sá gi elõ írások:
a) fo gyasz tók és rend szer hasz ná lók biz ton sá gos el lá tá -

sá ra vo nat ko zó ga ran ci ák és az el lá tást biz to sí tó ren del ke -
zé sek;

b) az adat vé de lem re vo nat ko zó biz to sí té kok;
c) a kör nye zet vé del mi elõ írások és az elõ írást biz to sí tó

ren del ke zé sek.

2. Szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek:
a) a fo gyasz tói elé ge dett sé gi vizs gá lat be mu ta tá sa;
b) az en ge dé lyes te vé keny ség mi nõ sé gi jel lem zõi;
c) a for gal ma zott gáz mi nõ sé gi elõ írása;
d) a gáz mi nõ ség el len õr zé sé nek rész le tes el já rás rend je.

3. Mû sza ki kö ve tel mé nyek:
a) a fo lya ma tos és biz ton sá gos szol gál ta tás ra vo nat ko -

zó, üz le ti tit kok kö ré be nem tar to zó fõbb mû sza ki pa ra mé -
te rek;

b) az en ge dé lye sek ál tal mû köd te tett rend szer üzem vi -
te li irá nyí tá si rend je, be le ért ve az ezek táv fel ügye le tét és
adat for gal mát biz to sí tó rend szert.

4. A fo gyasz tói igény ki elé gí té sé nek mód jai és rész le tes
sza bá lyai:

a) az igény ki elé gí tés fel té te lei, a fo gyasz tó val kö tött
föld gáz szál lí tá si szer zõ dés;

b) az igény be je len tõ ré szé re tör té nõ tá jé koz ta tás rend je 
és sza bá lyai;

c) az igény lõ tõl kért ada tok, do ku men tu mok fel so ro lá -
sa és a be nyúj tás mód ja;

d) aján lat té te li kö te le zett ség, és az el mu lasz tá sá nak
kon zek ven ci á ja;

e) a fo gyasz tó nál és a rend szer hasz ná ló nál tör tént vál -
to zás ese tén al kal ma zott el já rás.

5. A szer zõ dé si fel té te lek a há ló za ti csat la ko zá si, szál lí -
tá si és sza go sí tá si szer zõ dé sek hez:

a) ál ta lá nos szer zõ dé ses fel té te lek;
b) szer zõ dés tí pu sok (az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló

1990. évi LXXXVII. tör vény alap ján ki adott föld gáz el lá -
tás hoz kap cso ló dó ha tó sá gi ára kat meg ál la pí tó jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott cso por ton ként);

c) egye di fel té te lek ke ze lé se;
d) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén al -

kal ma zan dó sza bá lyok;
e) az en ge dé lyes rend sze ré nek kar ban tar tá sa és hi ba el -

há rí tá sá nak rend je;
f) a szer zõ dõ part ner rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé -

nyek;
g) mennyi sé gi el szá mo lá si és fi ze té si elõ írások:
ga) a csat la ko zá sért fi ze ten dõ díj, mér té ke és szá mí tá -

sá nak sza bá lyai,
gb) a szál lí tá sért fi ze ten dõ díj, mér té ke és szá mí tá sá nak 

sza bá lyai,
gc) a sza go sí tá sért fi ze ten dõ díj, mér té ke és szá mí tá sá -

nak sza bá lyai,
gd) az el szá mo lás alap ja, idõ sza ka és rend je,
ge) ha tó sá gi ár hoz ké pest al kal ma zott áren ged mé nye -

zés sza bá lyai,
gf) a mé rés és az el szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá -

sok rész le te zé se,
gg) a szám lá zás és a szám la ki fo gá so lá sok in té zé sé nek

rend je,
gh) a köt bé rek al kal ma zá sá nak és fi ze té sé nek rend je,
gi) a vá laszt ha tó fi ze té si mó dok,
gj) a vá laszt ha tó fi ze té si ha tár idõk,
gk) a ké se del mes fi ze tés ese té re al kal maz ha tó szank ci ók.

6. Szer zõ dés sze gés re és szer zõ dés nél kü li vé te le zés re
vo nat ko zó sza bá lyok:

a) a szer zõ dés sze gés és szer zõ dés nél kü li vé te le zés
ese tei;

b) szank ci ók és kö vet kez mé nyek;
c) a szer zõ dé ses ál la pot hely re ál lí tá sa;
d) a szer zõ dés nél kü li vé te le zés és jog sze rû vé té te lé nek 

mód ja.

7. A pa na szok ke ze lé sé nek rend je.

III. Mellékletek

1. A tár sa ság szer ve ze ti fel épí té se.
.

2. A mû köd te tett rend szer le írá sa, mû sza ki ada tai

3. Az ügy fél szol gá la ti iro da el ér he tõ sé ge.

4. A csat la ko zás pénz ügyi fel té te le és a meg ál la po dás
do ku men tum min tái.
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5. El szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá si el já rás, pa -
ra mé te rek.

6. Szer zõ dés min ták.

7. A kor lá to zá si me net rend sor rend.

8. El já rás rend a szer zõ dés sze gés és sza bály ta lan vé te -
le zés ese tén, köt bér táb la.

9. Az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek fel so ro lá sa.

10. Eti kai Kó dex.

11. Egyéb, a Hi va tal ál tal elõ írt mel lék le tek.

IV. Függelék

1. Jog sza bá lyok, szab vá nyok, bel sõ uta sí tá sok.

Az elosztói engedélyes üzletszabályzatának
tartalmi elemei

 I. Általános rész

Az üz let sza bály zat ha tá lya és ér vé nyes sé gi köre.
Fo gal mi meg ha tá ro zá sok.
A Tár sa ság ál tal vég zett te vé keny sé gek és szol gál ta tá -

sok fel so ro lá sa.
A kül sõ kör nye zet tel való kap cso la ta:
a) fe let tes szer vek kel való kap cso lat;
b) fo gyasz tók ré szé re adott in for má ci ók (a mû kö dé si

te rü let ki füg gesz té se a fo gyasz tói iro dá ban, sze re lõk el ér -
he tõ sé ge stb.).

II. Az engedélyes tevékenységei

1. Ál ta lá nos biz ton sá gi elõ írások:
a) fo gyasz tók biz ton sá gos el lá tá sá ra vo nat ko zó ga ran -

ci ák és az el lá tást biz to sí tó ren del ke zé sek;
b) az adat vé de lem re vo nat ko zó biz to sí té kok;
c) a kör nye zet vé del mi elõ írások és az elõ írást biz to sí tó

ren del ke zé sek.

2. Szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek:
a) a fo gyasz tói elé ge dett sé gi vizs gá lat be mu ta tá sa;
b) a szol gál ta tás szín vo na lá nak el já rás rend je és mu ta tói;
c) az en ge dé lyes te vé keny ség mi nõ sé gi jel lem zõi;
d) a for gal ma zott gáz mi nõ sé gi elõ írásai;
e) a gáz mi nõ ség el len õr zé sé nek rész le tes el já rás rend je.

3. Mû sza ki kö ve tel mé nyek:
a) a fo lya ma tos és biz ton sá gos szol gál ta tás ra vo nat ko -

zó, üz le ti tit kok kö ré be nem tar to zó fõbb mû sza ki pa ra mé -
te rek;

b) az en ge dé lye sek ál tal mû köd te tett rend szer üzem vi -
te li irá nyí tá si rend je, be le ért ve az ezek táv fel ügye le tét és
adat for gal mát biz to sí tó rend szert.

4. A fo gyasz tói igény ki elé gí té sé nek mód jai és rész le tes
sza bá lyai:

a) az igényki elé gí tés fel té te lei, a fo gyasz tó val kö tött
csat la ko zá si szer zõ dés;

b) az igény be je len tõ ré szé re tör té nõ tá jé koz ta tás rend je 
és sza bá lyai;

c) az igény lõ tõl kért ada tok, do ku men tu mok fel so ro lá -
sa és a be nyúj tás mód ja;

d) aján lat té te li kö te le zett ség, és az el mu lasz tá sá nak
kon zek ven ci á ja;

e) a fo gyasz tó sze mé lyé ben tör tént vál to zás ese tén al -
kal ma zott el já rás.

5. A szer zõ dé si fel té te lek a há ló za ti csat la ko zá si és az
el osz tá si szer zõ dé sek hez

a) ál ta lá nos szer zõ dé ses fel té te lek;

b) szer zõ dés tí pu sok;

c) egye di fel té te lek ke ze lé se;

d) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén al -
kal ma zan dó sza bá lyok;

e) az en ge dé lyes rend sze ré nek kar ban tar tá sa és hi ba el -
há rí tá sá nak rend je;

f) a szer zõ dõ part ner rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek;

g) mennyi sé gi el szá mo lá si és fi ze té si elõ írások:

ga) a csat la ko zá sért fi ze ten dõ díj, mér té ke és szá mí tá -
sá nak sza bá lyai,

gb) az el szá mo lás alap ja, idõ sza ka és rend je,

gc) ha tó sá gi ár hoz ké pest al kal ma zott áren ged mé nye -
zés sza bá lyai,

gd) a mé rés és az el szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí -
tá sok rész le te zé se,

ge) a szám lá zás és a szám la ki fo gá so lá sok in té zé sé nek
rend je,

gf) a köt bé rek al kal ma zá sá nak és fi ze té sé nek rend je,

gg) a vá laszt ha tó fi ze té si mó dok,

gh) a vá laszt ha tó fi ze té si ha tár idõk,

gi) a ké se del mes fi ze tés ese té re al kal maz ha tó szank ci ók.

6. Szer zõ dés sze gés re és szer zõ dés nél kü li vé te le zés re
vo nat ko zó sza bá lyok:

a) a szer zõ dés sze gés és szer zõ dés nél kü li vé te le zés ese tei;

b) szank ci ók és kö vet kez mé nyek;

c) a szer zõ dé ses ál la pot hely re ál lí tá sa;

d) a szer zõ dés nél kü li vé te le zés és jog sze rû vé té te lé nek
mód ja.

7. A pa na szok ke ze lé sé nek rend je.

8. A fo gya ték kal élõk re vo nat ko zó spe ci á lis rendelke -
zések.
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III. Mellékletek

1. A tár sa ság szer ve ze ti fel épí té se.

2. A mû köd te tett rend szer le írá sa, mû sza ki ada tai.

3. Az ügy fél szol gá lat el ér he tõ sé ge.

4. A csat la ko zás pénz ügyi fel té te le és a meg ál la po dás
do ku men tum min tái.

5. El szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá si el já rás, pa -
ra mé te rek.

6. Szer zõ dés min ták.

7. A kor lá to zá si sor rend.

8. El já rás rend a szer zõ dés sze gés és sza bály ta lan vé te -
le zés ese tén, köt bér táb la.

9. Az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek fel so ro lá sa.

10. A tár sa sá gi azo no sí tó be mu ta tá sa.

11. Eti kai Kó dex.

12. Egyéb, a Hi va tal ál tal elõ írt mel lék le tek.

IV. Függelék

1. Jog sza bá lyok, szab vá nyok, bel sõ uta sí tá sok.

A tárolói engedélyes üzletszabályzatának
tartalmi elemei

I. Általános rész

Az üz let sza bály zat ha tá lya és ér vé nyes sé gi köre.
Fo gal mi meg ha tá ro zá sok.
A Tár sa ság ál tal vég zett te vé keny sé gek és szol gál ta tá -

sok fel so ro lá sa.
A tá ro lórend sze rek jel lem zõ ada tai.
A kül sõ kör nye zet tel való kap cso lat:
a) fe let tes szer vek kel való kap cso lat;
b) fo gyasz tók és rend szer hasz ná lók ré szé re adott in for -

má ci ók.

II. Az engedélyes tevékenységei

1. Ál ta lá nos biz ton sá gi elõ írások:
a) fo gyasz tók és rend szer hasz ná lók biz ton sá gos el lá tá -

sá ra vo nat ko zó ga ran ci ák és az el lá tást biz to sí tó ren del ke -
zé sek;

b) a tá ro lók hoz való diszk ri mi ná ciómen tes és átl át ha tó
hoz zá fé rést min den tá ro ló hasz ná ló szá má ra biz to sí tó ren -
del ke zé sek;

c) az adat vé de lem re vo nat ko zó biz to sí té kok;
d) a kör nye zet vé del mi elõ írások és az elõ írást biz to sí tó

ren del ke zé sek.

2. Szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek:
a) a fo gyasz tói elé ge dett sé gi vizs gá lat be mu ta tá sa;
b) az en ge dé lyes te vé keny ség mi nõ sé gi jel lem zõi;
c) a gáz át adá si (mé ré si) pon ton a szol gál ta tás mi nõ sé -

gé re, fo lya ma tos sá gá ra vo nat ko zó sta tisz ti kák, meg bíz ha -
tó sá gi és egyéb mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek és elõ írt tû rés ha -
tá rai;

d) a tá rolt gáz mi nõ sé gi elõ írásai;
e) a gáz mi nõ ség el len õr zé sé nek rész le tes el já rás rend je.

3. Mû sza ki kö ve tel mé nyek:
a) a fo lya ma tos és biz ton sá gos szol gál ta tás ra vo nat ko -

zó, üz le ti tit kok kö ré be nem tar to zó fõbb mû sza ki pa ra mé -
te rek;

b) az en ge dé lyes ál tal mû köd te tett rend sze rek üzem vi -
te li irá nyí tá si rend je, be le ért ve az ezek táv fel ügye le tét és
adat for gal mát biz to sí tó rend szert, va la mint az in for ma ti -
kai plat form hoz való csat la ko zás szük sé ges ele me it;

c) a tá ro lók ada ta i nak, ka pa ci tá sá nak meg ha tá ro zá sa,
és azok köz zé té te li rend je az aláb bi ak sze rint:

ca) a tá ro ló ka pa ci tá sa meg ha tá ro zá sá nak mód sze re, az 
így meg ha tá ro zott ada tok,

cb) a tá ro lók ak tu á lis fel töl tött sé ge,
cc) a tá ro lá si cik lu sok idõ be li meg ha tá ro zá sa,
cd) a tá ro lók kar ban tar tá sai cik lu sai és az így szá mít ha -

tó ka pa ci tás vál to zá sok,
ce) egye sí tett tá ro lók sza bad és ki tá ro lá si ka pa ci tá sa,

ter he lés vál tá si se bes sé ge,
cf) egyes tá ro lók be tá ro lá si ka pa ci tá sá nak meg ha tá ro -

zá sa, ki ter me lés kor biz to sí tott in dí tó nyo má sok;
d) a tá ro lók kar ban tar tá si és hi ba el há rí tá si rend je; a be -

je len tett vagy fel tárt üzem za var ke ze lé sé nek mód ja, nyil -
ván tar tá sa, az el já rás so rán el vég zen dõ te en dõk;

e) üzem za var ese tén a fo gyasz tók és más en ge dé lye sek
ér te sí té sé nek rend je és mód ja;

f) el szá mo lá si mennyi ség mé rõ rend sze rek üze mel te té -
sé nek, el len õr zé sé nek és az el len õr zés re vo nat ko zó ered -
mé nyek nek a mé rés ben érin tett má sik fél szá má ra tör té nõ
hoz zá fé ré si rend je;

g) a tá ro lá si te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges gáz for -
gal mi ada tok biz to sí tá sá nak rend je.

4. Ke res ke del mi elõ írások:
a) ügy fél szol gá lat mû köd te té sé nek rend je;
b) az ér té ke sí tés fel té te le i re vo nat ko zó sza bá lyok, te -

kin tet tel az üze mi és ke res ke del mi sza bály zat elõ írásaira,
kü lö nö sen a nyil ván tar tás ba vett fel jo go sí tott fo gyasz tók
és ke res ke dõk re vo nat ko zó pénz ügyi fel té te le ket do ku -
men tá ló elõ írásokra is;

c) a be ér ke zett igé nyek el bí rá lá sá nak rend je, te kin tet tel 
az eset le ge sen nem elég sé ges tá ro lá si ka pa ci tá sok el osz tá -
sa so rán al kal ma zan dó el já rá sok ra, sor ren di ség re;
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d) a fo gyasz tói igény ki elé gí té sé nek mód jai és rész le tes 
sza bá lyai:

da) az igényki elé gí tés fel té te lei, a fo gyasz tó val kö tött
tá ro lá si szer zõ dés,

db) az igény be je len tõ ré szé re tör té nõ tá jé koz ta tás rend -
je és sza bá lyai,

dc) az igény lõ tõl kért ada tok, do ku men tu mok fel so ro -
lá sa és a be nyúj tás mód ja,

dd) aján lat té te li kö te le zett ség, és az el mu lasz tá sá nak
kon zek ven ci á ja,

de) a fo gyasz tó nál és a rend szer hasz ná ló nál tör tént vál -
to zás ese tén al kal ma zott el já rás;

e) a no mi ná lás hoz kap cso ló dó rész le tes sza bá lyok;
f) mér leg ké szí té si, el szá mo lá si sza bá lyok;
g) mo bil gáz hoz ke ve re dõ pár na gáz mennyi sé gé nek

meg ha tá ro zá sá nál al kal ma zott el já rás;
h) a tá rol ta tó fe lek re tör té nõ al lo ká ció össze füg gé sei;
i) a meg sza kít ha tó fo gyasz tás sal kap cso la tos tá ro lói el -

já rá sok;
j) a szer zõ dé si fel té te lek a tá ro lá si szer zõ dé sek hez:
ja) ál ta lá nos szer zõ dé ses fel té te lek,
jb) egye di fel té te lek ke ze lé se,
jc) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén al -

kal ma zan dó sza bá lyok,
jd) az en ge dé lyes rend sze ré nek kar ban tar tá sa és hi ba el -

há rí tá sá nak rend je,
je) a szer zõ dõ part ner rel szem ben tá masz tott kö ve tel -

mé nyek;
k) mennyi sé gi el szá mo lá si és fi ze té si elõ írások:
ka) a tá ro lá sért fi ze ten dõ díj, mér té ke és szá mí tá sá nak

sza bá lyai,
kb) ha tó sá gi ár hoz ké pest al kal ma zott áren ged mé nye -

zés sza bá lyai,
kc) a mé rés és az el szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá -

sok rész le te zé se,
kd) a szám lá zás és a szám la ki fo gá so lá sok in té zé sé nek

rend je,
ke) a pót dí jak és köt bé rek al kal ma zá sá nak és fi ze té sé -

nek rend je,
kf) a vá laszt ha tó fi ze té si mó dok,
kg) a vá laszt ha tó fi ze té si ha tár idõk,
kh) a ké se del mes fi ze tés ese té re al kal maz ha tó szank ci ók;
l) szer zõ dés sze gés re vo nat ko zó sza bá lyok:
la) a szer zõ dés sze gés ese tei,
lb) szank ci ók és kö vet kez mé nyek,
lc) a szer zõ dé ses ál la pot hely re ál lí tá sa;
m) a pa na szok ke ze lé sé nek rend je.

III. Mellékletek

1. A tár sa ság szer ve ze ti fel épí té se.

2. A mû köd te tett rend szer le írá sa, mû sza ki ada tai.

3. Az ügy fél szol gá lat el ér he tõ sé ge.

4. A tá ro lás pénz ügyi fel té te lei és a meg ál la po dás do -
ku men tum min tái.

5. El szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá si el já rás, pa -
ra mé te rek.

6. Szer zõ dés min ták.

7. El já rás rend a szer zõ dés sze gés ese tén.

8. Az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek fel so ro lá sa.

9. Eti kai Kó dex.

10. Egyéb, a Hi va tal ál tal elõ írt mel lék le tek.

IV. Függelék

1. Jog sza bá lyok, szab vá nyok, bel sõ uta sí tá sok.

A közüzemi nagykereskedõi engedélyes
üzletszabályzatának tartalmi elemei

I. Általános rész

Az üz let sza bály zat ha tá lya és ér vé nyes sé gi köre.
Fo gal mi meg ha tá ro zá sok.
A Tár sa ság ál tal vég zett te vé keny sé gek és szol gál ta tá -

sok fel so ro lá sa.
A kül sõ kör nye zet tel való kap cso la ta:
a) fe let tes szer vek kel való kap cso lat;
b) fo gyasz tók ré szé re adott in for má ci ók.

II. Az engedélyes tevékenységei

1. Ál ta lá nos biz ton sá gi elõ írások:
a) fo gyasz tók és rend szer hasz ná lók biz ton sá gos el lá tá -

sá ra vo nat ko zó ga ran ci ák és az el lá tást biz to sí tó ren del ke -
zé sek;

b) az adat vé de lem re vo nat ko zó biz to sí té kok;
c) a kör nye zet vé del mi elõ írások és az elõ írást biz to sí tó

ren del ke zé sek.

2. Szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek:
a) a fo gyasz tói elé ge dett sé gi vizs gá lat be mu ta tá sa;
b) az en ge dé lyes te vé keny ség mi nõ sé gi jel lem zõi;
c) a for gal ma zott gáz mi nõ sé gi elõ írásai;
d) a gáz mi nõ ség el len õr zé sé nek rész le tes el já rás rend je.

3. A fo gyasz tói igény ki elé gí té sé nek mód jai és rész le tes
sza bá lyai:

a) az igény ki elé gí tés fel té te lei;
b) az igény be je len tõ ré szé re tör té nõ tá jé koz ta tás rend je 

és sza bá lyai;
c) az igény lõ tõl kért ada tok, do ku men tu mok fel so ro lá -

sa és a be nyúj tás mód ja;
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d) aján lat té te li kö te le zett ség, és az el mu lasz tá sá nak
kon zek ven ci á ja;

e) a fo gyasz tó nál tör tént vál to zás ese tén al kal ma zott el -
já rás.

4. A szer zõ dé si fel té te lek a szer zõ dé sek hez:
a) ál ta lá nos szer zõ dé ses fel té te lek;
b) szer zõ dés tí pu sok;
c) egye di fel té te lek ke ze lé se;
d) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén al -

kal ma zan dó sza bá lyok;
e) az en ge dé lyes rend sze ré nek kar ban tar tá sa és hi ba el -

há rí tá sá nak rend je;
f) a szer zõ dõ part ner rel szem ben tá masz tott kö ve tel mé -

nyek;
g) mennyi sé gi el szá mo lá si és fi ze té si elõ írások:
ga) az el szá mo lás alap ja, idõ sza ka és rend je,
gb) ha tó sá gi ár hoz ké pest al kal ma zott áren ged mé nye -

zés sza bá lyai,
gc) a mé rés és az el szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí -

tá sok rész le te zé se,
gd) a szám lá zás és a szám la ki fo gá so lá sok in té zé sé nek

rend je,
ge) a köt bé rek al kal ma zá sá nak és fi ze té sé nek rend je,
gf) a vá laszt ha tó fi ze té si mó dok és fi ze té si ked vez mé -

nyek,
gg) a vá laszt ha tó fi ze té si ha tár idõk,
gh) a ké se del mes fi ze tés ese té re al kal maz ha tó szank ci ók.

5. Szer zõ dés sze gés re és szer zõ dés nél kü li vé te le zés re
vo nat ko zó sza bá lyok:

a) a szer zõ dés sze gés és szer zõ dés nél kü li vé te le zés
ese tei;

b) szank ci ók és kö vet kez mé nyek;
c) a szer zõ dé ses ál la pot hely re ál lí tá sa;
d) a szer zõ dés nél kü li vé te le zés és jog sze rû vé té te lé nek 

mód ja.

6. A pa na szok ke ze lé sé nek rend je.

III. Mellékletek

1. A tár sa ság szer ve ze ti fel épí té se.

2. Az ügy fél szol gá lat el ér he tõ sé ge.

3. El szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá si el já rás, pa -
ra mé te rek.

4. Szer zõ dés min ták.

5. El já rás rend a szer zõ dés sze gés és sza bály ta lan vé te -
le zés ese tén, köt bér táb la.

6. Az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek fel so ro lá sa.

7. Eti kai Kó dex.

8. Egyéb, a Hi va tal ál tal elõ írt mel lék le tek.

IV. Függelék

1. Jog sza bá lyok, szab vá nyok, bel sõ uta sí tá sok.

A közüzemi szolgáltatói engedélyes üzletszabályzatának
tartalmi elemei

I. Általános rész

Az üz let sza bály zat ha tá lya és ér vé nyes sé gi köre.
Fo gal mi meg ha tá ro zá sok.
A Tár sa ság ál tal vég zett te vé keny sé gek és szol gál ta tá -

sok fel so ro lá sa.
A kül sõ kör nye zet tel való kap cso la ta:
a) fe let tes szer vek kel való kap cso lat;
b) fo gyasz tók ré szé re adott in for má ci ók (a fo gyasz tói

iro dá ban a mû köd te tett te rü let ki füg gesz té se, sze re lõk el -
ér he tõ sé ge stb.).

II. Az engedélyes tevékenységei

1. Ál ta lá nos biz ton sá gi elõ írások:
a) fo gyasz tók és rend szer hasz ná lók biz ton sá gos el lá tá -

sá ra vo nat ko zó ga ran ci ák és az el lá tást biz to sí tó ren del ke -
zé sek;

b) az adat vé de lem re vo nat ko zó biz to sí té kok;
c) a kör nye zet vé del mi elõ írások és az elõ írást biz to sí tó

ren del ke zé sek.

2. Szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek:
a) a fo gyasz tói elé ge dett sé gi vizs gá lat be mu ta tá sa;
b) a szol gál ta tás szín vo na lá nak el já rás rend je és mu ta tói;
c) az en ge dé lyes te vé keny ség mi nõ sé gi jel lem zõi;
d) a for gal ma zott gáz mi nõ sé gi elõ írásai;
e) a gáz mi nõ ség el len õr zé sé nek rész le tes el já rás rend je.

3. A fo gyasz tói igény ki elé gí té sé nek mód jai és rész le tes
sza bá lyai:

a) az igény ki elé gí tés fel té te lei;
b) az igény be je len tõ ré szé re tör té nõ tá jé koz ta tás rend je 

és sza bá lyai;
c) az igény lõ tõl kért ada tok, do ku men tu mok fel so ro lá -

sa és a be nyúj tás mód ja;
d) aján lat té te li kö te le zett ség, és az el mu lasz tá sá nak

kon zek ven ci á ja;
e) a fo gyasz tó nál tör tént vál to zás ese tén al kal ma zott el -

já rás.

4. A szer zõ dé si fel té te lek a szer zõ dé sek hez:
a) ál ta lá nos szer zõ dé ses fel té te lek;
b) szer zõ dés tí pu sok (a föld gáz el lá tás hoz kap cso ló dó

ha tó sá gi ára kat meg ál la pí tó jog sza bály ban meg ha tá ro zott
cso por ton ként);

c) egye di fel té te lek ke ze lé se;
d) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén al -

kal ma zan dó sza bá lyok;
e) a szer zõ dõ part ner rel szem ben tá masz tott kö ve tel -

mé nyek;
f) mennyi sé gi el szá mo lá si és fi ze té si elõ írások:
fa) az el szá mo lás alap ja, idõ sza ka és rend je,
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fb) ha tó sá gi ár hoz ké pest al kal ma zott áren ged mé nye -
zés sza bá lyai,

fc) a mé rés és az el szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá -
sok rész le te zé se,

fd) a szám lá zás és a szám la ki fo gá so lá sok in té zé sé nek
rend je,

fe) a köt bé rek al kal ma zá sá nak és fi ze té sé nek rend je,
ff) a vá laszt ha tó fi ze té si mó dok és fi ze té si ked vez mé -

nyek,
fg) a vá laszt ha tó fi ze té si ha tár idõk.

5. Szer zõ dés sze gés re és szer zõ dés nél kü li vé te le zés re
vo nat ko zó sza bá lyok:

a) a szer zõ dés sze gés és szer zõ dés nél kü li vé te le zés
ese tei;

b) szank ci ók és kö vet kez mé nyek;
c) a szer zõ dé ses ál la pot hely re ál lí tá sa;
d) a szer zõ dés nél kü li vé te le zés és jog sze rû vé té te lé nek 

mód ja;
e) a ké se del mes fi ze tés ese té re al kal maz ha tó szank ci ók.

6. A pa na szok ke ze lé sé nek rend je.

7. A fo gya ték kal élõk re vo nat ko zó spe ci á lis ren del ke zé -
sek.

III. Mellékletek

1. A tár sa ság szer ve ze ti fel épí té se.

2. Az ügy fél szol gá lat el ér he tõ sé ge.

3. El szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá si el já rás, pa -
ra mé te rek.

4. Szer zõ dés min ták, szám la min ták.

5. El já rás rend a szer zõ dés sze gés és sza bály ta lan vé te -
le zés ese tén, köt bér táb la.

6. Az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek fel so ro lá sa.

7. A tár sa sá gi azo no sí tó be mu ta tá sa.

8. Eti kai Kó dex.

9. Egyéb, a Hi va tal ál tal elõ írt mel lék le tek.

IV. Függelék

1. Jog sza bá lyok, szab vá nyok, bel sõ uta sí tá sok.

A kereskedõi engedélyes üzletszabályzatának
tartalmi elemei

I. Általános rész

Az üz let sza bály zat ha tá lya és ér vé nyes sé gi köre.
Fo gal mi meg ha tá ro zá sok.

A Tár sa ság ál tal vég zett te vé keny sé gek és szol gál ta tá -
sok fel so ro lá sa.

A kül sõ kör nye zet tel való kap cso la ta:
a) fe let tes szer vek kel való kap cso lat;
b) fo gyasz tók ré szé re adott in for má ci ók.

II. Az engedélyes tevékenységei

1. Ál ta lá nos biz ton sá gi elõ írások:
a) fo gyasz tók biz ton sá gos el lá tá sá ra vo nat ko zó ga ran -

ci ák és az el lá tást biz to sí tó ren del ke zé sek;
b) az adat vé de lem re vo nat ko zó biz to sí té kok;
c) a kör nye zet vé del mi elõ írások és az elõ írást biz to sí tó

ren del ke zé sek.

2. Szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek:
a) az en ge dé lyes te vé keny ség mi nõ sé gi jel lem zõi;
b) a for gal ma zott gáz mi nõ sé gi elõ írásai;
c) a gáz mi nõ ség el len õr zé sé nek rész le tes el já rás rend je.

3. A fo gyasz tói igény ki elé gí té sé nek mód jai és rész le tes
sza bá lyai:

a) az igény be je len tõ ré szé re tör té nõ tá jé koz ta tás rend je 
és sza bá lyai;

b) az igény lõ tõl kért ada tok, do ku men tu mok fel so ro lá -
sa és a be nyúj tás mód ja;

c) a fo gyasz tó nál tör tént vál to zás ese tén al kal ma zott el -
já rás.

4. A szer zõ dé si fel té te lek a szer zõ dé sek hez:
a) ál ta lá nos szer zõ dé ses fel té te lek;
b) egye di fel té te lek ke ze lé se;
c) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén al -

kal ma zan dó sza bá lyok;
d) a szer zõ dõ part ner rel szem ben tá masz tott kö ve tel -

mé nyek;
e) mennyi sé gi el szá mo lá si és fi ze té si elõ írások:
ea) az el szá mo lás alap ja, idõ sza ka és rend je,
eb) a mé rés és az el szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí -

tá sok rész le te zé se,
ec) a szám lá zás és a szám la ki fo gá so lá sok in té zé sé nek

rend je.

5. Szer zõ dés sze gés re vo nat ko zó sza bá lyok:
a) a szer zõ dés sze gés ese tei;
b) szank ci ók és kö vet kez mé nyek;
c) a szer zõ dé ses ál la pot hely re ál lí tá sa;
d) a ké se del mes fi ze tés ese té re al kal maz ha tó szank ci ók.

6. A pa na szok ke ze lé sé nek rend je.

Mellékletek

1. A tár sa ság szer ve ze ti fel épí té se.

2. Az ügy fél szol gá la ti iro da el ér he tõ sé ge.

3. El szá mo lás so rán al kal ma zott szá mí tá si el já rás, pa -
ra mé te rek.
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4. Szer zõ dé sek ál ta lá nos tar tal mi ele mei.

5. El já rás rend a szer zõ dés sze gés és sza bály ta lan vé te -
le zés ese tén.

6. Az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek fel so ro lá sa.

7. Eti kai Kó dex.

8. Egyéb, a Hi va tal ál tal elõ írt mel lék le tek.

Függelék

1. Jog sza bá lyok, szab vá nyok, bel sõ uta sí tá sok.

6. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

[6. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

A tevékenységek számviteli szétválasztásának
alapelvei, a szétválasztással szemben támasztott

követelmények és a szétválasztási módszer
kötelezõ tartalmi elemei

Általános rendelkezések

Az in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás te vé keny sé ge i nek
szám vi te li szét vá lasz tá sá val és a te vé keny sé gek tel je sít -
mé nye i nek be mu ta tá sá val meg bíz ha tó és va lós ké pet kell
kap ni a vál lal ko zás en ge dély kö te les te vé keny sé ge i nek
(üz let ága i nak) va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té -
rõl. A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény sze rin ti éves
be szá mo ló (a továb biak ban: éves be szá mo ló) a GET
51.  §-a alap ján ké szí tett ki egé szí tõ mel lék le té nek alá kell
tá masz ta nia, hogy a te vé keny sé gek kö zött ke reszt fi nan szí -
ro zás nem tör tént, és hogy a vál lal ko zás má sod la gos te vé -
keny sé ge nem ve szé lyez te ti az en ge dély kö te les te vé keny -
ség vég zé sét.

A te vé keny sé gek szám vi te li szét vá lasz tá sa so rán al kal -
ma zott mód sze re ket, ve tí té si ala po kat a tár sa ság szám vi te -
li sza bá lyo zá sá ban rész le te sen meg kell fo gal maz ni. A tár -
sa sá gi éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té nek ezen tár -
sa sá gi sza bály za tok ra is hi vat koz nia kell. Az en ge dé lyes -
nek a szám vi te li szét vá lasz tás rész le te i rõl  szóló sza bály za -
tát a Hi va tal bár mi kor el len õriz he ti.

In teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zá sok ese té ben az en -
ge dé lyes te vé keny ség(ek) be szá mo lá si idõ szak alat ti
meg szû né se ese tén is tar tal maz nia kell a tárgy évi ki egé -
szí tõ mel lék let nek az adott te vé keny ség(ek) mér le ge it
és ered ményki mu ta tá sa it a GET 51.  §-a sze rint ér tel -
mez ve.

I. A tevékenységek szétválasztásának alapelvei

1. Tel jes kö rû ség elve: a te vé keny sé gek szám vi te li szét -
vá lasz tá sa so rán – köz vet len hoz zá ren de lés vagy va la mi -
lyen fel osz tá si mód szer alap ján – min den esz köz, for rás,
be vé tel és rá for dí tás fel osz tás ra ke rül a vál lal ko zás te vé -
keny sé gei kö zött.

2. Át te kint he tõ ség és egy sze rû ség elve: a te vé keny sé -
gek szét vá lasz tá sa a vo nat ko zó tör vényeknek meg fele -
lõen, le he tõ leg egy sze rû és át lát ha tó sza bá lyok sze rint,
nyo mon kö vet he tõ mó don tör tén jen.

3. Ál lan dó ság elve: a szám vi te li szét vá lasz tás so rán al -
kal ma zott sza bály rend szer meg vál toz ta tá sá ra csak a Hi va -
tal meg fe le lõ ide jû és tar tal mú tá jé koz ta tá sa mel lett van le -
he tõ ség. Meg vál toz ta tá sát a szám vi te li sza bály zat ban rög -
zí te ni kell, és a ki egé szí tõ mel lék let ben is be kell mu tat ni.

4. Egy sé ges ség elve: a szét vá lasz tás sza bá lyai le gye -
nek össz hang ban a ko ráb ban al kal ma zott költ ség meg osz -
tá si mód sze rek kel.

5. Foly to nos ság elve: a szét vá lasz tott en ge dé lye sek ré -
szé re a fo lya ma tos mû kö dés hez szük sé ges esz kö zö ket és
pénz for rá so kat biz to sí ta ni kell.

II. A tevékenységek szétválasztásával szemben
támasztott követelmények

1. A te vé keny sé gek kö zöt ti és a vál lal ko zá son kí vü li
sze rep lõk kel tör té nõ gaz da sá gi ese mé nyek egy sé ges ke ze -
lé se. A GET 51.  §-a sze rin ti ki egé szí tõ mel lék let nek úgy
kell be mu tat nia az adott te vé keny sé gek va gyo ni és jö ve -
del me zõ sé gi hely ze tét, mint ha ön ál ló gaz dál ko dó szer ve -
ze tek ke re té ben vé gez nék azo kat.

En nek meg fele lõen a vál lal ko zás te vé keny sé gei kö zöt ti
tranz ak ci ók  miatt az egyes te vé keny sé gek be vé te le i nek és
rá for dí tá sa i nak összeg zé sé vel a vál la la ti szin tû be vé tel
és/vagy rá for dí tás-ka te gó ri ák ban hal mo zó dás tör tén het.
Ezek a hal mo zó dá sok a vál lal ko zás egé szé re ké szí tett ki -
mu ta tá sok ban nem sze re pel het nek.

2. A te vé keny sé gek kö zöt ti és a kül sõ tranz ak ci ók egy -
sé ges ke ze lé se azt is je len ti, hogy a te vé keny sé gek kö zöt ti
esz köz- és/vagy for rás át so ro lá so kat úgy kell el szá mol ni,
mint ha a tranz ak ció kül sõ fél lel tör tént vol na.

3. Az in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás en ge dé lyes te -
vé keny sé ge i re ké szí ten dõ ki mu ta tás alatt a szám vi tel rõl
 szóló tör vény mel lék le té ben ta lál ha tó könyv vi te li mér leg
(„A” vál to zat) és ered mény ki mu ta tás (össz költ ség-el já rás -
sal, „A” vál to zat) ér ten dõ. A ki mu ta tá sok ta go lá sá ra és a
té te lek tar tal má ra a szám vi tel rõl  szóló tör vény vo nat ko zó
elõ írásait kell al kal maz ni.
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4. Az esz kö zö ket, for rá so kat, be vé te le ket és rá for dí tá -
so kat köz vet le nül – vagy amennyi ben köz vet le nül egyes
te vé keny ség hez nem ren del he tõk – az en ge dé lyes bel sõ
szám vi te li sza bály za tá ban meg ha tá ro zott rend ben meg vá -
lasz tott ve tí té si ala pok alap ján kell fel osz ta ni. Az esz kö -
zök höz/for rá sok hoz kap cso ló dó be vé te lek/rá for dí tá sok te -
vé keny sé gek kö zöt ti meg osz tá sát egy más sal össz hang ban
kell meg ol da ni.

5. A könyv vizs gá ló az éves be szá mo ló vizs gá la ta ke re -
té ben el len õriz ni tar to zik, hogy a te vé keny sé gek szét vá -
lasz tá sá nak sza bá lyai meg fele lõen van nak do ku men tál va,
és hogy a szét vá lasz tás a sza bály za tok alap ján tör té nik.

6. A ki egé szí tõ mel lék let ben be kell mu tat ni a ka pa ci -
tás auk ci ón el ért ár be vé telt, és a ki ki ál tá si ár fe lett el ért
ered ményt is.

III. A szétválasztási módszer kötelezõ
tartalmi elemei

1. Köz vet le nül az en ge dé lyes te vé keny ség hez ren del -
he tõ esz kö zök, for rá sok, be vé te lek és rá for dí tá sok kö ré nek 
fo gal mi és tar tal mi meg ha tá ro zá sa.

2. Köz vet le nül az en ge dé lyes te vé keny ség hez nem ren -
del he tõ esz kö zök, for rá sok, be vé te lek és rá for dí tá sok
meg osz tá sá nak sza bá lyai, leg alább mér leg- és ered mény -
ki mu ta tás té te len ként.

7. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

[7. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

A rendszerirányítói, szállítói, illetve elosztói
engedélyesek megfelelési szabályzatának kötelezõ

tartalmi elemei

1. Más en ge dé lye se ket is érin tõ üz le ti fo lya ma ta i nak
te vé keny ség szin tû be mu ta tá sa, amely bi zo nyít ja az en ge -
dé lyes ön ál ló mû kö dé sét és ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je ön ál ló
dön tés ho za ta li le he tõ sé ge it – figye lembe véve a Vhr.
6.  §-ában le ír ta kat is – így kü lö nö sen a kö vet ke zõ ket:

1.1. A ver ti ká li san in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás
szer ve ze ti fel épí té sé bõl, il let ve a vál lal ko zás hoz kap cso ló -
dó jogi sze mé lyek ala pí tó ok ira ta i ból kö vet ke zõ, kü lön bö -
zõ ve ze tõi szin tek hez kap cso ló dó ha tás kö rök, il let ve in -
for má ció áram lá si és be szá mo lá si út vo na la it.

1.2. A ver ti ká li san in teg rált vál lal ko zás fõ dön tés ho zó
szer ve i nek össze té te lét.

1.3. Az en ge dé lyes te vé keny ség füg get len mû kö dé sé -
hez szük sé ges erõ for rá sok (sze mé lyi, tár gyi, pénz ügyi fel -
té te lek) biz to sí tá sát.

1.4. A szál lí tói, il let ve elosz tói te vé keny ség ve ze té sé ért 
fe le lõs sze mé lyek vissza hí vá sá nak le het sé ges in do ka it.

1.5. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk nek és a ve ze tõ ál lá sú
mun ka vál la lók nak (a továb biak ban együtt: ve ze tõk) a tár -
sa sá gon, il let ve az ipar ágon be lü li po zí ció vál tá sá ra vo nat -
ko zó össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat.

1.6. A ve ze tõk dí ja zá sá nak ele me it (rész vény jut ta tás,
tel je sít mény ará nyos dí ja zás stb.).

2. Ügy fél kap cso lat ke ze lés.

3. A szak sze mély ze té re vo nat ko zó, az egyen lõ el bá nást 
biz to sí tó rész le tes ma ga tar tá si sza bá lyok.

4. A szak sze mély zet re vo nat ko zó, a te vé keny sé gek
szét vá lasz tá sát be mu ta tó ok ta tá si rend szer és an nak te ma -
ti ká ja.

5. Adat ke ze lé si el já rá sok és azok meg va ló sí tá sa az in -
for ma ti kai rend sze rek ben.

6. A te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok al kal ma zá sá nak fel ügye le te és el len õr zé se.

7. A te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok, il let ve a szak sze mély zet re vo nat ko zó sza bá lyok
meg sér té se, ese tén al kal ma zan dó szank ci ók rend sze re.

8. Az ön ál ló kom mu ni ká ci ós meg je le nés ele mei (tár -
saság neve, ön ál ló hon lap, ren dez vé nye ken való kép -
viselet stb.).

9. A tá mo ga tó funk ci ók (szám vi tel, jog, mar ke ting stb.) 
tár sa sá gon be lü li meg va ló sí tá sa, a költ sé gek meg osz tá sa.

10. Az en ge dé lyes te vé keny ség hez tar to zó ki szer ve -
zett, de sa ját le ány vál la lat ál tal vég zett te vé keny sé gek.

11. Az en ge dé lyes te vé keny ség hez tar to zó, ver se nyez -
te tés alap ján kül sõ meg bí zot tak ál tal vég zett tevékeny -
ségek.

12. A sza bály zat ban le fek te tett elõ írások meg va ló sí tá -
sá nak idõ be li üte me zé se.

13. A meg fe le lé si je len tés össze ál lí tá sá ért fe le lõs sze -
mély(ek) ki je lö lé se.
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8. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

[8. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

A megfelelési jelentés kötelezõ tartalmi elemei

1. A te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó meg fe -
le lé si sza bály zat vég re haj tá sá nak éves ta pasz ta la tai.

2. A meg fe le lé si sza bály zat alap ján vég re haj tott in téz -
ke dé sek, ok ta tá sok.

3. A meg fe le lé si sza bály zat alap ján vég re haj tott in for -
ma ti kai és ügy vi tel-szer ve zé si vál to zá sok be mu ta tá sa.

4. A meg fe le lé si sza bály zat vég re haj tá sa alap ján ter ve -
zett vál to zá sok.

5. A meg fe le lé si sza bály zat ban be mu ta tott idõ be li
 ütemezés ala ku lá sa, a sza bály zat min den pont já ra
 külön-külön.

6. A meg fe le lé si sza bály zat egyes pont ja i nak tel je sí té -
se, il let ve az azok tól való el ma ra dás in do kai.

7. A ver ti ká li san in teg rált vál lal ko zá sok ban mû kö dõ
en ge dé lye sek tény le ges füg get len sé gét il le tõ en, a funk ci o -
ná lis füg get len ség és szét vá lasz tás mel lett ki dol goz tak-e
olyan egyéb in téz ke dé se ket, me lyek a jogi szét vá lasz tás sal 
egyen lõ ha tá sú ak.

8. A meg fe le lé si je len tés össze ál lí tá sá ért, va la mint a
meg fe le lé si sza bály zat tar tal má ért fe le lõs ve ze tõ nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy a meg fe le lé si je len tés ben fog lal tak meg fe -
lel nek a va ló ság nak.

9. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

[9. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

Az engedély-módosítási kérelem elbírálásához
szükséges bizonylatok, kiegészítések

9.1. Új te le pü lé sek, te le pü lés ré szek és te rü le tek (fo -
gyasz tók) en ge dé lye zé se

9.1.1. Föld gáz elosz tói en ge dé lyes ké rel mé hez be nyúj -
tan dó ira tok:

1. Új te le pü lés, te le pü lés rész en ge dé lye zé se kor az ille -
té kes he lyi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei

nyi lat ko za ta a ta nul mány terv és an nak ada ta i ra ala -
pu ló csat la ko zá si díj szá mí tás el fo ga dá sá ról.

2. Új te le pü lés, te le pü lés rész en ge dé lye zé se kor az ille -
té kes he lyi ön kor mány za tok kal kö tött, az ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ál tal jó vá ha gyott meg -
ál la po dás a gáz el osz tó há ló zat lé te sí té sé rõl.

3. Új te rü let en ge dé lye zé se ese tén az érin tett fo gyasz -
tó(k) nyi lat ko za ta a ta nul mány terv és an nak ada ta i ra 
ala pu ló csat la ko zá si díj szá mí tá si mód já nak és mér -
té ké nek el fo ga dá sá ról, to váb bá meg ál la po dás a gáz -
el osz tó há ló zat lé te sí té sé rõl.

4. Csat la ko zá si díj szá mí tás, il let ve a meg ál la po dá sos
csat la ko zás es etén a meg ál la po dás alap já ul szol gá ló
meg té rü lé si szá mí tás rész le tes be mu ta tá sa, elekt ro -
ni kus for má ban.

5. A be ru há zás gaz da sá gos sá gi, il let ve meg té rü lé si
szá mí tá sai a be ru há zás egé szé re néz ve.

6. A gáz el osz tó há ló zat lé te sí té sé rõl  szóló meg ál la po -
dás nak tar tal maz nia kell:
– a be ru há zás össz költ sé gét;
– a be ru há zás fi nan szí ro zá si for rá sa i nak bemuta -

tását;
– a csat la ko zá si díj össze gét és fo gyasz tói kategó -

riánkénti bon tá sát;
– a lét re jö võ ve ze ték rend szer tu laj do no si szer ke ze -

té nek be mu ta tá sát.
7. Va gyon- és a kör nye ze ti ká rok ra is ki ter je dõ fe le lõs -

ség biz to sí tá si szer zõ dé sek meg lé té nek iga zo lá sa.
8. A be ru há zás fi nan szí ro zá si for rá sa i nak ren del ke zés -

re ál lá sá nak be mu ta tá sa.
9. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a mó do sí tás ban sze rep lõ

gáz el osz tó rend sze rek ter mé szet vé del mi te rü le tet
érin te nek-e. Amennyi ben va la mely rend szer ter mé -
szet vé del mi te rü le tet érint, a ta nul mány terv hez mel -
lé kel ni kell a te rü le ti leg ille té kes Ter mé szet vé del mi
Igaz ga tó ság ál lás fog la lá sát is.

10. A rend szer irá nyí tó nyi lat ko za ta a szük sé ges ka pa ci -
tás ren del ke zés re ál lá sá ról.

11. Nem elosz tói tu laj don ban meg va ló su ló rend sze rek
ese té ben, az el osz tó rend szer tu laj do no sá val lét re jött 
meg ál la po dás, Vhr. 28.  § sze rin ti üze mel te té si szer -
zõ dés be nyúj tá sa.

9.1.2. Föld gáz köz üze mi szol gál ta tói en ge dé lyes ké rel -
mé hez be nyúj tan dó ira tok:

1. Új te le pü lés, te le pü lés rész en ge dé lye zé se kor az ille -
té kes he lyi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei
nyi lat ko za ta a föld gáz köz üze mi szol gál ta tó ki vá -
lasz tá sá ról.

2. Új te rü let en ge dé lye zé se ese tén az érin tett fo gyasz -
tó(k) meg ál la po dá sa a föld gáz köz üze mi szol gál ta -
tó val.

3. A föld gáz köz üze mi szol gál ta tó meg ál la po dá sa a fo -
gyasz tók el lá tá sá ra a ter ve zett el osz tó rend szert üze -
mel te tõ elosz tói en ge dé lyes sel.
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9.2. Be kap cso lá si idõ pont mó do sí tá sa irán ti ké rel mé -
hez be nyúj tan dó ira tok

1. A be kap cso lá si idõ pont át he lye zé sé nek in do kai, an -
nak be mu ta tá sa, hogy a be ru há zás el hú zó dá sa, il let -
ve az el lá tás meg kez dé sé nek idõ pont ja  nem az en ge -
dé lyes nek fel ró ha tó ok ból kö vet ke zett be.

2. Az ön kor mány zat tal, fo gyasz tó val kö tött meg -
állapodások mó do sí tá sa, amennyi ben az szük séges.

3. Nyi lat ko zat a be ru há zás fi nan szí ro zá si for rá sa i nak
vál to zat lan sá gá ról.

9.3. Te le pü lé sek, te le pü lés ré szek és te rü le tek (fo gyasz -
tók) ki zá ró la gos sá gi jo gá ról tör té nõ le mon dás, il let ve
azok át adá sa

9.3.1. A Hi va tal elõ ze tes jó vá ha gyá sá hoz be nyúj tan dó
irat:

Az ér de kelt en ge dé lye sek kö zös ké rel me, mely ben a te -
le pü lé se ket, te le pü lés ré sze ket, te rü le te ket, fo gyasz tót ko -
ráb ban el lá tó en ge dé lyes le mond ki zá ró la gos sá gi jo gá ról,
a ké rel me zõ en ge dé lyes pe dig kéri en ge dé lye(i) ki ter jesz -
té sét ugyan ezen el lá tá si vagy mû kö dé si te rü le tek re.

9.3.2. Az át adás irán ti ké rel mé hez be nyúj tan dó ira tok:
1. Nem elosz tói tu laj don ban lévõ rend sze rek ese té ben,

az el osz tó rend szer tu laj do no sá val lét re jött meg ál la -
po dás, Vhr. 28.  §-a sze rin ti üze mel te té si szer zõ dés
be nyúj tá sa.

2. Az ön kor mány zat tal, fo gyasz tó val kö tött meg ál la -
po dás, rend szer tu laj do nos sal kö tött adás vé te li szer -
zõ dés.

3. Az át adás-át vé tel le bo nyo lí tá sá nak ütem ter ve.
4. Ve ze té kes PB-szol gál ta tás ról való át ál lás ese tén az

új on nan épü lõ ve ze ték rend sze rek re vo nat ko zó ta -
nul mány terv, ez alap ján a csat la ko zá si díj szá mí tás
(a fo gyasz tók tól ma xi mum e szá mí tás alap ján ki szá -
mí tott díj kér he tõ) rész le tes be mu ta tá sa elekt ro ni kus 
for má ban, az érin tett ön kor mány zat nyi lat ko za ta a
ta nul mány terv és an nak ada ta i ra ala pu ló csat la ko zá -
si díj szá mí tás el fo ga dá sá ról, va la mint a 9.1.1. rész -
ben az 5–11. pont ban a föld gáz elosz tói en ge dé lyes
ké rel mé hez be nyúj tan dó ira tok.

9.4. A föld gáz szál lí tói és tá ro lói en ge dé lyes nek a
Vhr. 18.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti ké rel me i hez be nyúj -
tan dó ira tok

1. A be ru há zás sal meg va ló su ló új föld gáz rend szer
meg va ló sí tá sá nak ha tár ide je.

2. A lét re jö võ föld gáz rend szer tu laj do no si szer ke ze té -
nek is mer te té se.

3. Va gyon- és a kör nye ze ti ká rok ra is ki ter je dõ fe le lõs -
ség biz to sí tá si szer zõ dé sek meg lé té nek iga zo lá sa.

4. A be ru há zás fi nan szí ro zá si for rá sa i nak ren del ke zés -
re ál lá sá nak be mu ta tá sa.

5. An nak be mu ta tá sa, hogy a 3 éves üz le ti terv tar tal -
maz za-e a be ru há zást.

6. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a be ru há zás sal meg va ló su ló
új föld gáz rend szer ter mé szet vé del mi te rü le tet
érint-e. Amennyi ben va la mely rend szer ter mé szet -
vé del mi te rü le tet érint, mel lé kel ni kell a te rü le ti leg
ille té kes Ter mé szet vé del mi Igaz ga tó ság ál lás fog la -
lá sát.

9.5. A meg lé võ csat la ko zó, il let ve fo gyasz tói ve ze ték te -
lep he lyi ve ze ték ké tör té nõ át mi nõ sí té se és mû köd te té se
irán ti ké re lem hez be nyúj tan dó ira tok

1. An nak be mu ta tá sa, hogy sa ját szer ve ze té ben biz to -
sí ta ni tud ja az en ge dély kö te les te vé keny sé ge foly ta -
tá sát.

2. A te lep he lyi ve ze ték fõ ele me i nek és jel lem zõ i nek
le írá sa, szük ség ese tén tér ké pek kel.

3. A Ma gyar Mû sza ki Biz ton sá gi Hi va tal ál tal ki ál lí -
tott mû sza ki-biz ton sá gi meg fe le lõ sé gi iga zo lást.

4. A Vhr. 29/G.  §-ának meg fe le lõ, a te lep he lyi fo -
gyasz tók kal meg kö tött (elõ)szer zõ dé sek.

9.6. Az új csat la ko zó, il let ve fo gyasz tói ve ze ték te lep he -
lyi ve ze ték ké tör té nõ át mi nõ sí té se és mû köd te té se irán ti
ké re lem hez be nyúj tan dó ira tok

1. Az elosz tói vagy szál lí tói en ge dé lyes rész le tes aján -
la tát, amely tar tal maz za a fo gyasz tó el osz tó- vagy
szál lí tó ve ze ték-rend szer hez tör té nõ csat la ko zás mû -
sza ki fel té te le it és költ sé ge it.

2. A te lep he lyi ve ze ték ké át mi nõ sí ten dõ csat la ko zó, il -
let ve fo gyasz tói ve ze ték lé te sí té sé nek rész le tes költ -
ség ki mu ta tá sát és ta nul mány ter vét.

3. An nak be mu ta tá sa, hogy sa ját szer ve ze té ben biz to -
sí ta ni tud ja az en ge dély kö te les te vé keny sé ge foly ta -
tá sát.

4. A te lep he lyi ve ze ték fõ ele me i nek és jel lem zõ i nek
le írá sa, szük ség ese tén tér ké pek kel.

5. A Ma gyar Mû sza ki Biz ton sá gi Hi va tal ál tal ki ál lí -
tott mû sza ki-biz ton sá gi meg fe le lõ sé gi iga zo lást.

6. A Vhr. 29/F.  §-ának meg fe le lõ, a te lep he lyi fo gyasz -
tók kal meg kö tött (elõ)szer zõ dé sek.

7. A jog sza bály ban és az ÜKSZ-ben elõ írt fo gyasz tá si
igény be je len tés sel, el szá mo lás sal kap cso la tos sza -
bály zat.

8. Az érin tett el osz tó val kö tött együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás.
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10. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

[10. számú melléklet
a 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelethez]

A Hivatal közérdekûnek nyilvánított határozatai

1. A GET 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján az
en ge dély kö te les te vé keny sé gek re ki adott mû kö dé si en ge -
dé lyek, il let ve azok vissza vo nó és mó do sí tó ha tá ro za ta.

2. A GET 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján az
Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály za tot (ÜKSZ) és az en ge dé -
lyes te vé keny sé gek üz let sza bály za ta it jó vá ha gyó ha tá ro za ta, 
il let ve mind ezek mó do sí tá sa it jó vá ha gyó ha tá ro za ta.

3. A GET 4.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján a
kor lá to zá si sor ren det és mér té két meg ál la pí tó ha tá ro za ta.

4. A GET 4.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján a
rend szer mû kö dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó je len tõ sé -
gû rend szer hasz ná lók jegy zé két és an nak mó do sí tá sát jó -
vá ha gyó ha tá ro za ta.

5. A GET 4.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján az
en ge dé lyes át ala ku lá sát, jog utód nél kü li meg szû né sét, a
jegy zett tõke ér té ké nek meg vál toz ta tá sát, az en ge dé lye -
sek ben tör té nõ be fo lyás szer zést, az en ge dé lyes mû kö dé si
en ge dé lyé ben fel so rolt en ge dély hez kö tött te vé keny sé ge i -
nek har ma dik sze mély ál ta li vég zé sét, va la mint a mû kö dé -
si en ge dély ben meg ha tá ro zott alap ve tõ esz kö zök és va -
gyo ni ér té kû jo gok har ma dik sze mély ré szé re tör té nõ át ru -
há zá sát, át en ge dé sét, lí zing be adá sát, il let ve egyéb mó don
tar tós hasz ná lat ba adá sát, meg ter he lé sét vagy biz to sí té kul
való le kö té sét jó vá ha gyó ha tá ro za ta.

6. A GET 4.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja alap ján az
en ge dé lyes gaz da sá gi tár sa ság pénz esz kö zei je len tõs ré -
szé nek más gaz da sá gi tár sa ság hoz tör té nõ át cso por to sí tá -
sát jó vá ha gyó ha tá ro za ta.

7. A GET 4.  §-a (1) be kez dés ének k) pont ja alap ján
azon gaz dál ko dá si ada tok kö rét meg ha tá ro zó ha tá ro za ta,
ame lyet az en ge dé lyes kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni.

8. A GET 4.  §-a (1) be kez dés ének l) pont ja alap ján a
föld gáz szer ve zett pi a cán a szer zõ dés kö tés fel füg gesz té sé -
rõl  szóló ha tá ro za ta.

9. A GET 4.  §-a (1) be kez dé sé nek r) pont ja alap ján a
rend szer hasz ná lók ál tal a rend szer irá nyí tó, il le tõ leg a szál -
lí tói, elosz tói és tá ro lói en ge dé lye sek mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban a GET IV. és VII. fe je ze te i ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé gek tel je sí té sé vel kap cso lat ban be nyúj tott ké -
rel me ket el bí rá ló ha tá ro za ta.

10. A GET 4.  §-a (1) be kez dé sé nek s) pont ja alap ján az
egyes en ge dé lyes re vo nat ko zó an az en ge dé lyes te vé keny -

sé gek foly ta tá sá nak mi ni má lis mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it,
va la mint elv árt szín vo na lát meg ál la pí tó ha tá ro za ta.

11. A GET 13.  §-ának (1)–(3) be kez dé se alap ján a jog -
sza bá lyok ban, az en ge dély ben, sza bály za tok ban, a Hi va tal 
ha tá ro za ta i ban elõ írt kö te le zett sé gek meg sze gé se ese tén
ho zott ha tá ro za ta.

12. A GET 13.  §-ának (6) és (7) be kez dé se alap ján a
GET 13.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt el já rá sok be fe je -
zé sé ig más en ge dé lyest ki je lö lõ, va la mint az át adott esz -
kö zök hasz ná la tá nak el len ér té két, to váb bá az ira tok és az
ada tok fel hasz ná lá sá nak rend jét meg ha tá ro zó ha tá ro za ta.

13. A GET 14.  §-ának (7) be kez dé se alap ján az érin tett
en ge dé lye se ket az ÜKSZ mó do sí tá sá ra kö te le zõ ha tá ro za ta.

14. A GET 25.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az elosz tói 
en ge dé lyes a há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás fel hasz ná lá -
sá val épült el osz tó ve ze ték költ ség el szá mo lá sát, a csat la -
ko zott fo gyasz tók ré szé re vissza té rí ten dõ hoz zá já ru lás
mér té két és a vissza té rí tés mód ját jó vá ha gyó ha tá ro za ta.

15. A GET 26.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az igény -
be je len tõ be kap cso lás ra kö te le zé se irán ti ha tá ro za ta.

16. A GET 27.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a cél ve ze -
ték lé te sí té sé hez elõ ze tesen hoz zá já ru ló ha tá ro za ta.

17. A GET 27/A.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a csat la -
ko zó, il let ve fo gyasz tói ve ze ték te lep he lyi ve ze ték ké nyil -
vá ní tá sá ra vagy te lep he lyi ve ze ték ké tör té nõ át mi nõ sí té sé -
re és mû köd te té sé re ki adott ha tá ro za ta.

18. A GET 27/A.  §-ának (6) be kez dé se alap ján a te lep -
he lyi ve ze ték el osz tó ve ze ték ké nyil vá ní tó ha tá ro za ta.

19. A GET 38.  §-ának (4) be kez dé se alap ján a ha tár ke -
resz te zõ szál lí tó ve ze ték hez való hoz zá fé rést meg til tó ha -
tá ro za ta.

20. A GET 49.  §-ának (3) be kez dé se alap ján az árak fe -
lül vizs gá la tá ról  szóló ha tá ro za ta.

21. A GET 51/A.  §-ának (8) be kez dé se alap ján a meg -
fe le lé si sza bály za tot elõ ze tesen jó vá ha gyó, va la mint az
éves meg fe le lé si je len tést jó vá ha gyó ha tá ro za ta.

11. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

A VET Vhr. 1/a. szá mú mel lék le te 16.  §-ának (3) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„(3) Ha a he lyes bí tés mér té ke nem ha tá roz ha tó meg, vagy
ha idõ köz ben a fo gyasz tó vé te le zé sé ben vál to zás kö vet ke -
zett be, a hi bás mé rést meg elõ zõ és kö ve tõ el szá mo lá si idõ -
sza kok – de leg alább négy hó nap – fo gyasz tá si ada ta i nak át -
la ga ké pe zi az el szá mo lás alap ját. Amennyi ben a hi bás
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 mérés elõtt a fo gyasz tá si he lyen a fo gyasz tás ról hi te les mé -
rõ vel mért adat nem áll ren del ke zés re, ak kor a hi bás mé rést
kö ve tõ négy hó nap ban hi te les mé rés sel meg ál la pí tott fo -
gyasz tás ból kell a vé lel me zett fo gyasz tást meg ha tá roz ni.”

12. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

A VET Vhr. 1/b. szá mú mel lék le te 17.  §-ának (3) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„(3) Ha a he lyes bí tés mér té ke nem ha tá roz ha tó meg, vagy
ha idõ köz ben a fo gyasz tó vé te le zé sé ben vál to zás kö vet ke -
zett be, a hi bás mé rést meg elõ zõ és kö ve tõ el szá mo lá si idõ -
sza kok – de leg alább négy hó nap – fo gyasz tá si ada ta i nak át -
la ga ké pe zi az el szá mo lás alap ját. Amennyi ben a hi bás mé -
rés elõtt a fo gyasz tá si he lyen a fo gyasz tás ról hi te les mé rõ vel
mért adat nem áll ren del ke zés re, ak kor a hi bás mé rést kö ve tõ 
négy hó nap ban hi te les mé rés sel meg ál la pí tott fo gyasz tás ból
kell a vé lel me zett fo gyasz tást meg ha tá roz ni.”

13. számú melléklet
a 49/2006. (III. 10.) Korm. rendelethez

[36. számú melléklet 
a 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelethez]

A Hivatal közérdekûnek nyilvánított határozatai

1. A VET 10.  § e) pont ja alap ján ho zott, a fel jo go sí tott
fo gyasz tók köz cé lú há ló zat hoz való hoz zá fé ré sé nek ál ta -
lá nos sza bá lya it meg ál la pí tó ha tá ro za tok.

2. A VET 10.  § i) pont ja alap ján ho zott, az en ge dé lye -
sek te vé keny sé ge foly ta tá sá nak mi ni má lis mi nõ sé gi kö ve -
tel mé nye it, va la mint elv árt szín vo na lát meg ál la pí tó ha tá -
ro za tok.

3. A VET 10.  § k) pont ja alap ján ho zott, a ter me lõ vagy
kis erõ mû üze mel te tõ je ál tal meg úju ló ener gia for rás ból
vagy hul la dék ból nyert ener gi á val elõ ál lí tott vil la mos
ener gia ter me lé sé hez fel hasz nált erõ for rást, va la mint az
az zal elõ ál lí tott vil la mos ener gia kö te le zõ en át ve en dõ
mennyi sé gét meg ál la pí tó ha tá ro za tok.

4. A VET 10.  § p) pont ja alap ján ho zott, a fo lya ma tos
és biz ton sá gos vil la mos ener gia-el lá tás fenn tar tá sa ér de ké -
ben az erõ mû vek tel je sít mé nyé ben, il let ve tel je sí tõ ké pes -
sé gé ben be ál ló je len tõ sebb vál to zá sok in do kolt sá ga tár -
gyá ban ho zott ha tá ro zat.

5. A VET 10/A.  §-a alap ján ho zott, szank ci ót meg ál la -
pí tó ha tá ro zat.

6. A VET 14.  § (4) be kez dé se alap ján ho zott, a vil la -
mos ener gia-el lá tá si sza bály za to kat és azok mó do sí tá sa it
jó vá ha gyó, il let ve a jó vá ha gyást meg ta ga dó ha tá ro zat.

7. A VET 15.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott en ge -
dé lye sek ál tal ki dol go zott üz let sza bály za to kat jó vá ha gyó,
il let ve a jó vá ha gyást meg ta ga dó ha tá ro zat.

8. A VET 20.  § (3) be kez dé se alap ján ho zott, a ter me lõ
és a kis erõ mû üze mel te tõ je ál tal a zöld bi zo nyít vá nyok ról,
va la mint a meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból
nyert ener gi á val elõ ál lí tott vil la mos ener gia mennyi sé gé -
rõl ké szí tett ki mu ta tást jó vá ha gyó, il let ve a jó vá ha gyást
meg ta ga dó ha tá ro zat.

9. A VET 27.  § (6) be kez dé se alap ján ho zott, a ve ze té -
kek át vi te li, el osz tó, il let ve köz cé lú vá mi nõ sí té sé rõl, va la -
mint át mi nõ sí té sé rõl ren del ke zõ ha tá ro zat.

10. A VET 28.  § (2) be kez dé se alap ján ho zott, a rend -
szer irá nyí tó ál tal ki írt há ló zat fej lesz té si pá lyá zat ered mé -
nyét jó vá ha gyó, il let ve a jó vá ha gyást meg ta ga dó hatá -
rozat.

11. A VET 28.  § (3) be kez dé se alap ján ho zott, a Hi va -
tal ál tal ki írt há ló zat fej lesz té si pá lyá zat ered mé nyét ki hir -
de tõ ha tá ro zat.

12. A VET 33.  § (4) be kez dé se alap ján ho zott, az át vi -
te li, il let ve el osz tó há ló zat hoz való hoz zá fé rés meg ta ga dá -
sá nak, il let ve a már le kö tött szál lí tá sok kor lá to zá sá nak,
csök ken té sé nek és szü ne tel te té sé nek fe lül vizs gá la ta tár -
gyá ban ho zott ha tá ro zat.

13. A VET 48.  § (4) pont ja alap ján ho zott, a rend szer -
irá nyí tó a köz cé lú há ló zat hoz való hoz zá fé rést, il let ve a
vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té nõ ki-, il let ve be -
szál lí tá sát meg ta ga dó, il let ve mennyi sé gét csök ken tõ in -
téz ke dé sé nek fe lül vizs gá la ta tár gyá ban ho zott ha tá ro zat.

14. A VET 51.  § (1) be kez dé se alap ján ki adott en ge -
dély, va la mint az azt ki egé szí tõ, mó do sí tó és vissza vo nó
ha tá ro zat, to váb bá az en ge dély irán ti ké rel met el uta sí tó
ha tá ro zat.

15. A VET 63.  § (1) be kez dé se alap ján ho zott, a vil la -
mos ener gia szer ve zett pi a cán való ke res ke dést fel füg -
gesz tõ ha tá ro zat.

16. A VET 65.  § (2) be kez dé se alap ján ho zott, a köz -
üze mi szol gál ta tó ki zá ró la gos sá gi jo gá ról más köz üze mi
szol gál ta tó ja vá ra tör té nõ le mon dást jó vá ha gyó, il let ve a
jó vá ha gyást meg ta ga dó ha tá ro zat.

17. A VET 68.  §-ában meg ha tá ro zott el já rá sok tár gyá -
ban ho zott ha tá ro zat.

18. A VET 84.  § (5) be kez dé se alap ján az ott meg ha tá -
ro zott ve ze ték en ge dély kö te les kör be so ro lá sa tár gyá ban
ho zott ha tá ro zat.

19. A VET IX. fe je ze té ben meg ha tá ro zott el já rá sok tár -
gyá ban ho zott ha tá ro zat.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
9/2006. (III. 10.) BM

rendelete

az állami sportcélú támogatások
felhasználásáról és elosztásáról

A sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény (a továb biak ban:
Stv.) 79.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ja i ban, va la -
mint az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 24.  §-ának (9) be kez dé sé ben
és 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi -
gye lem mel az Áht. 24.  §-ának (10) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

Az állami sportcélú támogatásokra vonatkozó
általános rendelkezések

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
(a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény) XI. Bel ügy mi -
nisz té ri um (a továb biak ban: BM) költ ség ve té si fe je zet,
20. Nem ze ti Sport hi va tal (a továb biak ban: NSH) cím,
6. „Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok – szer ve ze tek, ese mé -
nyek, lé te sít mé nyek tá mo ga tá sa” al cím hez tar to zó elõ -
irány za tok (a továb biak ban együtt: szak mai elõ irány za -
tok) fel hasz ná lá sá ra és el osz tá sá ra.

2.  §

(1) A ked vez mé nye zett ré szé re tá mo ga tá si ké re lem
alap ján vagy pá lyá zat út ján, to váb bá jog sza bály ban nor -
ma tív ala pon meg ál la pí tott, va la mint a ren de let ben meg -
ha tá ro zott szer ve ze tek ja vas la tá ra – amennyi ben a ren de let 
vagy kü lön jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – vissza -
fi ze té si kö te le zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás (vissza nem
té rí ten dõ tá mo ga tás) nyújt ha tó. A tá mo ga tás irán ti ké re -
lem nek, pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a prog ram meg va ló -
sí tá sá hoz igé nyelt tá mo ga tás össze gét, an nak szak mai és
költ ség ve té si ter vét, va la mint a ked vez mé nye zett nek az
Áht. 13/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyi lat -
ko za tát ar ról, hogy ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett
köz tar to zá sa nin csen, to váb bá hoz zá já ru lá sát ah hoz, hogy
a tá mo ga tás fo lyó sí tó ja a nyi lat ko zat va ló ság tar tal má nak
iga zo lá sát kér je.

(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zett neki fel ró ha tó ok -
ból nem tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it, az
igény be vett tá mo ga tás egé szét vagy ará nyos ré szét a min -

den kor ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat két sze res mér té ké -
vel nö velt összeg ben kell vissza fi zet nie.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés ben fog lal tak nem al kal -
maz ha tók a ked vez mé nye zett ál tal igény be vett tá mo ga tá -
sok kal kap cso lat ban, a Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke a
3–4.  §-ok sze rint jár hat el a ked vez mé nye zet tel szem ben.

(4) Amennyi ben a ked vez mé nye zett neki fel nem ró ha tó 
ok ból nem tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it,
il let ve a szer zõ dés meg hi ú sul, be je len té si kö te le zett sé ge
van a tá mo ga tó felé, és az igény be nem vett tá mo ga tás ról
kö te les írás ban le mon da ni, va la mint az igény be vett tá mo -
ga tást vissza fi zet ni, il let ve fel hasz nált ré szé rõl a ren de let
sze rint el szá mol ni.

(5) Amennyi ben a ked vez mé nye zett nem tel je sí ti a
(4) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gét, az igény be nem
vett tá mo ga tás ra nem jo go sult.

3.  §

(1) Az NSH el nö ke:
a) rész ben vagy egész ben fel füg gesz ti an nak a ver seny -

zõ nek és sport szak em ber nek az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti
tá mo ga tá sát, il let ve Ge re vich Ala dár-sport ösz tön dí já nak
rész ben vagy egész ben tör té nõ fel füg gesz té sét kez de mé -
nye zi, aki vel szem ben a kü lön jog sza bály alap ján le foly ta -
tott dop ping el já rás ered mé nye ként az or szá gos sport ági
szak szö vet ség, az or szá gos sport ági szö vet ség vagy a fo -
gya té ko sok or szá gos sport szö vet sé ge (a továb biak ban
együtt: sport szö vet ség) jog erõs bün te tést szab ki;

b) rész ben vagy egész ben fel füg gesz ti, il let ve – a meg -
ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó tá mo ga tás ese tén – vissza -
von ja an nak a sport szer ve zet nek vagy sport egye sü let jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gé nek a tá mo -
ga tá sát, amellyel az a) pont ban meg ha tá ro zott ver seny zõ
vagy sport szak em ber tag sá gi, il let ve szer zõ dé ses jog vi -
szony ban áll, és a sport szer ve zet tel szem ben a sport szö vet -
ség a dop ping sza bály za tá nak meg sér té se  miatt jog erõs
sport fe gyel mi bün te tést szab ki;

c) rész ben vagy egész ben fel füg gesz ti, il let ve – a meg -
ha tá ro zott idõ szak ra vo nat ko zó tá mo ga tás ese tén – vissza -
von ja an nak a sport szö vet ség nek vagy jogi sze mé lyi ség gel 
ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gé nek a tá mo ga tá sát, amely -
nek a b) pont ban meg ha tá ro zott sport szer ve zet a tag ja,
 illetve amely nek ver seny rend sze ré ben részt vesz, és a
sport szö vet ség vagy jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer -
ve ze ti egy sé ge a Nem ze ti Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós
Tes tü let el nö ké nek tá jé koz ta tá sa alap ján nem tesz ele get a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott dop ping el le nes fel -
ada ta i nak.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
jog erõs bün te tést ki sza bó ha tá ro zat 1 pél dá nyát a sport szö -
vet ség a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 5 na -
pon be lül meg kül di az NSH el nö ke ré szé re.
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(3) A Nem ze ti Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós Tes tü let
el nö ke az (1) be kez dés c) pont já ban fog lal tak ról  szóló tá -
jé koz ta tást a tu do más szer zés tõl szá mí tott 5 na pon be lül
meg kül di az NSH el nö ke ré szé re.

(4) A tá mo ga tás – (1) be kez dés sze rin ti – tel jes össze gé -
nek fel füg gesz té sé re, il let ve vissza vo ná sá ra kü lö nö sen az
aláb bi ese tek ben van le he tõ ség:

a) ha a dop ping sza bály zat meg sér té se, a dop ping el le -
nes fel ada tok tel je sí té sé nek el mu lasz tá sa ki emelt nem zet -
kö zi sport ese mé nyen (pl. olim pia, vi lág baj nok ság, Eu ró -
pa-baj nok ság) tör té nik;

b) ha a dop ping vét sé get a sport ág után pót lás-ko rú ver -
seny zõ i nek sé rel mé re kö ve tik el;

c) ha a dop ping vét sé get a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott ana bo li kus sze rek kel, pep tid hor mo nok kal (en nek
mi men ti ku ma i val és ana lóg ja i val) vagy an ti öszt ro gén sze -
rek kel össze füg gés ben kö ve tik el.

4.  §

(1) A tá mo ga tás vissza vo ná sá ról, il let ve fel füg gesz té sé -
nek idõ tar ta má ról és a vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gé -
rõl az NSH el nö ke a (2)–(3) be kez dé sek figye lembe véte -
lével, a ha tá ro zat vagy a tá jé koz ta tás meg kül dé sé nek – 3.  § 
(2)–(3) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott – idõ pont já tól szá -
mí tott 8 na pon be lül dönt.

(2) A tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek kez dõ idõ pont ja a tá -
mo ga tás fel füg gesz té sé rõl  szóló dön tés meg ho za ta lá nak
nap ja az zal, hogy a Ge re vich Ala dár-sport ösz tön díj fel füg -
gesz té se ese tén a tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek kez dõ idõ -
pont ja a fel füg gesz tés rõl  szóló dön tést kö ve tõ hó nap elsõ
nap ja.

(3) A tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek idõ tar ta ma:

a) a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja ese tén nem le het
hosszabb, mint a ver seny zõ vel vagy sport szak em ber rel
szem ben ki sza bott jog erõs dön tés ben meg ha tá ro zott el til -
tás bün te tés idõ tar ta ma, más bün te tés al kal ma zá sa ese tén
pe dig leg fel jebb 1 év;

b) a 3.  § (1) be kez dé sé nek b) és c) pont jai ese tén leg fel -
jebb 1 év.

(4) A tá mo ga tás fel füg gesz té sé nek idõ tar ta ma alatt
sport cé lú ál la mi tá mo ga tás a sport ág fel nõtt vá lo ga tott ke -
re té nek fel ké szü lé sé vel kap cso la tos szak mai fel ada tok el -
lá tá sá val össze füg gés ben nem nyújt ha tó.

(5) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rint vissza fi ze ten dõ 
ál la mi tá mo ga tás össze ge na gyobb, mint a tárgy évi ál la mi
tá mo ga tás még fel nem hasz nált ré sze, ak kor a vissza fi ze -
té si kö te le zett ség a kö vet ke zõ évi ál la mi tá mo ga tás ter hé re 
is ér vé nye sít he tõ.

(6) A tá mo ga tás vissza vo ná sá ról vagy fel füg gesz té sé rõl 
való dön tés nem ve szé lyez tet he ti a sport szer ve zet vagy a
sport szö vet ség után pót lás-ne ve lé si fel ada ta i nak el lá tá sát.

(7) A vissza vont tá mo ga tást a ked vez mé nye zett – a
vissza vo nás ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül – a vissza vo nás kor ér vé nyes jegy ban ki
alap ka mat két sze res mér té ké vel nö velt összeg ben kö te les
vissza fi zet ni az NSH 10023002-01009349-50001006 szá -
mú fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám -
lá já ra.

(8) Az NSH el nö ke a tá mo ga tás vissza vo ná sá ról, il let ve
fel füg gesz té sé rõl a dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ 5 na pon
be lül ér te sí ti a Nem ze ti Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós Tes -
tü le tet, to váb bá a 3.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja ese tén a
Nem ze ti Sport ta ná csot. Ab ban az eset ben, ha az NSH el -
nö ke a tá mo ga tást a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
meg ha tá ro zot tak  miatt füg gesz ti fel, vagy a Ge re vich Ala -
dár-sport ösz tön díj fel füg gesz té sét kez de mé nye zi, dön té -
sé rõl – an nak meg ho za ta lá tól szá mí tott 5 na pon be lül – ér -
te sí ti a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít ványt, amely a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont tól kez dõ dõ en fel -
füg gesz ti a tá mo ga tás to váb bi fo lyó sí tá sát.

5.  §

(1) A ver seny zõk és a fel ké szí té sü ket se gí tõ sport szak -
em be rek köz vet len köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ként
Ge re vich Ala dár-sport ösz tön dí jat, va la mint ered mé nyes -
sé gi tá mo ga tást kap hat nak.

(2) Az NSH köz vet le nül, a kü lön jog sza bá lyok ban fog -
lal tak nak meg fele lõen fo lyó sít ja a Nem zet Spor to ló ja
Cím mel járó élet já ra dé kot, va la mint az olim pi ai já ra dé kot
az arra jo go sul tak ré szé re.

6.  §

Az NSH a szak mai elõ irány za tok ter hé re köz vet le nül
ki zá ró lag az or szá gos sport ági szak szö vet ség, or szá gos
sport ági szö vet ség, ezek jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ
szer ve ze ti egy sé gei, az épek és a fo gya té ko sok ver seny -
sport ja te rü le tén mû kö dõ sport köz tes tü le tek, fo gya té ko -
sok sport szö vet sé ge, a di ák- és fõ is ko lai-egye te mi sport
sport szö vet sé ge, va la mint sport szer ve zet, jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ szak osz tály és a Nem ze ti Után pót -
lás-ne ve lé si In té zet (a továb biak ban: NUPI) ré szé re nyújt -
hat tá mo ga tást.

7.  §

(1) Az NSH a szak mai elõ irány za tok ter hé re nyúj tan dó
tá mo ga tást – az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
kü lön jog sza bá lyok ban fog lal tak nak meg fele lõen – a ked -
vez mé nye zet tek kel meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés alap -
ján bo csát ja ren del ke zés re.
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(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le,
hogy

a) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tó val ko ráb ban kö tött
szer zõ dé sek ben fog lalt kö te le zett sé ge i nek a tel je sí té sé rõl,
il let ve rész tel je sí té sé rõl  szóló el szá mo lást a tá mo ga tó ré -
szé re be nyújt sa és azt a tá mo ga tó el fo gad ja;

b) a ked vez mé nye zett nek az ál lam ház tar tás bár mely al -
rend sze ré vel szem ben ese dé kes sé vált és meg nem fi ze tett
köz tar to zá sa nem áll fenn, és er rõl a ked vez mé nye zett az
Áht.-ban meg ha tá ro zot tak sze rint nyi lat ko za tot, vagy az
ille té kes ha tó ság ál tal ki ál lí tott 30 nap nál nem ré geb bi iga -
zo lást nyújt be az NSH ré szé re;

c) a ked vez mé nye zett nek az NSH ál tal ala pí tott gaz dál -
ko dó szer ve zet tel, az NSH tu laj do no si irá nyí tá sa alá tar to -
zó gaz da sá gi tár sa ság gal, va la mint az Stv. sze rin ti sport -
köz ala pít vánnyal szem ben ese dé kes sé vált és meg nem fi -
ze tett tar to zá sa nem áll fenn;

d) a ked vez mé nye zett vál lal ja, il let ve iga zol ja, hogy a
kü lön jog sza bály ban fog lalt dop ping el le nes fel ada ta i nak
ele get tesz;

e) a ked vez mé nye zett a nem ze ti sport in for má ci ós rend -
szer ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek a
kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak meg fele lõen ele get tett;

f) a ked vez mé nye zett meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok Áht.-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyé nek és
az en nek iga zo lá sá ra – a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok
fel té te le i nek iga zo lá sá ra al kal mas ira tok ról  szóló 1/2006.
(II. 2.) FMM ren de let alap ján – al kal mas ira tot az NSH ré -
szé re be nyújt ja.

(3) Az NSH a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se ér de ké -
ben a ked vez mé nyez et tõl az aláb bi ada to kat kéri be:

a) gaz da sá gi tár sa ság ese tén: tel jes – cég nyil ván tar tás
sze rin ti – cég név, szék hely, cég jegy zék szám, kép vi se lõ
neve, adó szám, bank szám la szám, cég ki vo nat;

b) egyé ni vál lal ko zó ese tén: név, szék hely, vál lal ko zói
iga zol vány szá ma, adó szám, bank szám la szám;

c) ma gán sze mély ese tén: név, any ja neve, lak cím, adó -
azo no sí tó/adó szám, bank szám la szám;

d) egyéb jogi sze mély ese tén: 30 nap nál nem ré geb bi
iga zo lás a ked vez mé nye zet tet nyil ván tar tó szer ve zet tõl
(bí ró ság, cég bí ró ság, köz igaz ga tá si szerv, gaz da sá gi ka -
ma ra, ügy vé di ka ma ra stb.) a szer ve zet nyil ván tar tás ban
sze rep lõ ada ta i ról;

e) a ter ve zett prog ram költ ség ter ve, a fel hasz ná lás rész -
le tes le írá sa.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett -
jé nek mu lasz tá sá ból vagy neki fel ró ha tó egyéb ok ból a tá -
mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re az NSH ál tal a szer zõ dés -
kö tés re meg ha tá ro zott ha tár idõ ha tár nap já tól szá mí tott
30 na pon be lül nem ke rül sor, az NSH tá mo ga tá si dön té se
ha tá lyát vesz ti.

8.  §

(1) A ked vez mé nye zett nek nyúj tott tá mo ga tás szer zõ dés -
sel to váb bad ha tó, amennyi ben a ren de let azt le he tõ vé te szi.

(2) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val tör té nõ el szá mo lást
szám vi te li bi zony la tok kal alá tá masz tott mó don – a (3) be -
kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – az 1. szá mú
mel lék let sze rin ti nyom tat vá nyon (a továb biak ban: össze -
sí tett el szá mo lá si táb lá zat) kell be nyúj ta ni. A tá mo ga tás
fel hasz ná lá sát iga zo ló szak mai be szá mo ló hoz az össze sí -
tett el szá mo lá si táb lá za tot is mel lé kel ni kell. Az el szá mo -
lás so rán sze mé lyes adat nem to váb bít ha tó.

(3) Ha a tá mo ga tás vég sõ fel hasz ná ló ja nem a ked vez -
mé nye zett, ak kor a tá mo ga tás fel osz tá sá ra jo go sult szer ve -
zet kö te les a to vább adott tá mo ga tás ról a tá mo ga tot tat az
össze sí tett el szá mo lá si táb lá zat sze rint el szá mol tat ni és azt 
az NSH-nak meg kül de ni.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben az el -
szá mol ta tás költ sé gei a ked vez mé nye zet tet ter he lik.

(5) Amennyi ben a szak mai elõ irány za tok ból nyúj tott tá -
mo ga tás rész le tek ben tör té nõ fi nan szí ro zás ke re té ben ke -
rül biz to sí tás ra, a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gé -
vel utó la gos el szá mo lás mel lett, a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kö te les el szá mol ni.

9.  §

Amennyi ben a tá mo ga tás pá lyá zat út ján ve he tõ igény be,
a pá lyá za ti fel hí vást, a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ pá lyá zók
név so rát, va la mint tá mo ga tá sa ik össze gét az NSH hi va ta -
los lap já ban, il let ve hon lap ján meg je len te ti. A pá lyá za ti
fel hí vást a pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár nap ja elõtt leg alább
har minc nap pal meg kell je len tet ni. A pá lyá za ti el já rás so -
rán be nyúj tott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a sa ját for rást
(ön részt), va la mint fel hasz ná lá sá nak cél ja it és tar tal mát.

10.  §

A tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak és el szá -
mo lá sá nak el len õr zé sét

a) a kü lön jog sza bály ban fel jo go sí tott szerv vég zi;
b) az NSH köz vet le nül vagy a bel ügy mi nisz ter ál tal az

NSH el nö ke út ján irá nyí tott költ ség ve té si szerv igény be vé -
te lé vel vég zi, amely so rán hely szí ni el len õr zést is tart hat;

c) az NSH ál tal ez zel meg bí zott egyéb szer ve zet vég zi.

II. Fejezet

SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA

Utánpótlás-nevelési feladatok

11.  §

(1) Az NSH az „Után pót lás-ne ve lé si fel ada tok” elõ -
irány zat ter hé re biz to sít ja az után pót lás-ne ve lé si fel ada tok
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el lá tá sá hoz szük sé ges for rást a Sport XXI. Nem ze ti Után -
pót lás-ne ve lé si prog ram (a továb biak ban: Sport
XXI. prog ram), a sport is ko lák, va la mint az egyéb után pót -
lás-ne ve lé si fel ada tok tá mo ga tá sá ra.

(2) Az NSH az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány -
zat ter hé re biz to sít ja a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít -
vány után pót lás-ne ve lé si fel ada ta i nak el lá tá sá val össze -
füg gés ben fel me rü lõ mû kö dé si költ sé ge ket.

12.  §

(1) A Sport XXI. prog ram ko or di ná ci ós fel ada tai ke re -
té ben a NUPI a ré szé re szer zõ dés sel át adott össze get az
aláb bi cé lok ra for dít ja:

a) a prog ram ban részt vevõ is ko lák, sport is ko lák,
sport egye sü le tek tá mo ga tá sa;

b) test ne ve lõk, edzõk és szer ve zõk dí ja zá sa;
c) sport ese mé nyek, ver seny rend sze rek tá mo ga tá sa;
d) a prog ram hoz kap cso ló dó mû kö dé si ki adá sok tá mo -

ga tá sa;
e) egy sé ges in for ma ti kai rend szer mû köd te té se, fej -

lesz té se;
f) kom mu ni ká ci ós prog ra mok tá mo ga tá sa;
g) át fo gó tel je sít mény mé ré si rend szer mû köd te té sé nek

tá mo ga tá sa;
h) a prog ram mû köd te té sé hez kap cso ló dó lé te sít mény

szük ség le tek tá mo ga tá sa;
i) ha zai és nem zet kö zi ver se nye ken való rész vé tel tá -

mo ga tá sa;
j) esz kö zök és fel sze re lé sek be szer zé sé nek tá mo ga tá sa;
k) egyéb, a Sport XXI. prog ram ko or di ná ci ó já val

össze füg gõ fel ada tok tá mo ga tá sa.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a NUPI to vább -
ad hat ja a prog ram ban részt vevõ or szá gos sport ági szak -
szö vet sé gek, sport egye sü le tek, ezek jogi sze mé lyi ség gel
ren del ke zõ szak osz tá lya, szer ve ze ti egy sé ge, va la mint is -
ko lák, sport is ko lák ré szé re.

13.  §

(1) Az NSH a köz ok ta tá si tör vény ha tá lya alá tar to zó
sport is ko lák tá mo ga tá sa ke re té ben a NU PI-val kö tött szer -
zõ dés alap ján biz to sít ja az aláb bi fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges for rást:

a) sport is ko lák ban hasz ná lan dó sport ági sport ne ve lé si
mo dul tan ter vek el ké szí té sét és akk re di tá ci ó ra tör té nõ elõ -
ké szí té sét;

b) a sport ági sport ne ve lé si mo dul tan ter vek nyom ta tott
és elekt ro ni kus for má ban tör té nõ ki adá sát;

c) a sport ági sport ne ve lé si mo dul tan ter vek hez kap cso -
ló dó mód szer ta ni ké zi köny vek nyom ta tott és elekt ro ni kus
for má ban tör té nõ ki adá sát;

d) a sport is ko lai rend szer köz ok ta tá si intézménytípu -
saiban al kal ma zan dó sport pe da gó gi ai és sportpszicholó -
giai kon cep ció ki dol go zá sát;

e) a NUPI és a he lyi ön kor mány za tok egyez te té se alap -
ján ki vá lasz tott ki emelt és mo dell is ko lák (re fe ren cia is ko -
lák), va la mint a rend szer be fo lya ma to san be kap cso ló dó
in téz mé nyek és szak mai mû he lyek mun ká ját;

f) egyéb, a sport is ko lák mû kö dé sé vel össze füg gõ fel -
ada to kat.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a NUPI a sport -
is ko lák nak to vább ad hat ja.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a NUPI ál tal ki írt 
pá lyá zat út ján is nyújt ha tó. A pá lyá za ti tá mo ga tás ról a
NUPI ja vas la ta alap ján az NSH el nö ke dönt.

14.  §

(1) Az NSH az egyéb után pót lás-ne ve lé si fel ada tok tá -
mo ga tá sa ke re té ben a NU PI-val kö tött szer zõ dés alap ján
tá mo gat hat ja az után pót lás-ne ve lé si fel ada tok irá nyí tá sát
az aláb bi ak te kin te té ben:

a) az Olim pi ai Re mény sé gek Ver se nyén (a továb biak -
ban: ORV), va la mint a Duna Kupa ver seny so ro za ton tör té -
nõ rész vé tel;

b) ha zai ren de zé sû ORV és a Duna Kupa ren de zé si
költ sé gei;

c) a sport egye sü le tek után pót lás-ne ve lé si mû he lye i nek
szak mai prog ram jai.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a NUPI a szak -
szö vet sé gek nek, sport szer ve ze tek nek, köz ok ta tá si in téz -
mé nyek nek és sport is ko lák nak to vább ad hat ja.

Iskolai, diák- és felsõoktatási sport támogatása

15.  §

(1) Az NSH az is ko lai di ák- és fel sõ ok ta tá si sport fej -
lesz té se ér de ké ben az „Is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si sport
tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja:

a) a di ák olim pi ai ver seny rend szert;
b) a Ma gyar Di ák sport Szö vet ség ál tal de le gált ma gyar

vá lo ga tott rész vé te lét a Nem zet kö zi Is ko la sport Szö vet ség 
ver se nye in;

c) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nu lók or szá gos
baj nok sá gát, va la mint a Ma gyar or szá gon meg ren de zés re
ke rü lõ egye te mi vi lág baj nok sá go kat;

d) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben mû kö dõ sport egye -
sü le tek mû he lye it;

e) a Ma gyar Egye te mi és Fõ is ko lai Sport szö vet ség ál tal 
de le gált ma gyar egye te mi vá lo ga tott rész vé te lét a kül föl -
dön meg ren de zés re ke rü lõ 2006. évi fõ is ko lai vi lág baj -
nok sá go kon;
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f) a Ma gyar Test ne ve lõ Ta ná rok Or szá gos Egye sü le té -
nek az is ko lai és di ák sport tá mo ga tá sá ra, az is ko lai test ne -
ve lés szín vo na lá nak fej lesz té sé re irá nyu ló tö rek vé se it, pá -
lyá za ta it;

g) a ver seny zõi osz tá lyo kat mû köd te tõ köz ok ta tá si in -
téz mé nye ket, va la mint a ver seny zõi ta go za tot mû köd te tõ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket;

h) a di ák-, sza bad idõ sport ren dez vé nye ket és prog ra -
mo kat;

i) a Sem mel we is Egye tem Test ne ve lés és Sport tu do -
má nyi Ka rát, va la mint a test kul tu rá lis fel sõ ok ta tá si kép zés
szak mai mun ká ját;

j) a Ma gyar Di ák sport Szö vet ség, va la mint a Ma gyar
Egye te mi és Fõ is ko lai Sport szö vet ség fel ada ta i nak el lá tá sát;

k) egyéb, is ko lai, di ák- és fel sõ ok ta tá si sport tal össze -
füg gõ fel ada tok el lá tá sát.

(2) A Ma gyar Di ák sport Szö vet ség, a Ma gyar Egye te mi
és Fõ is ko lai Sport szö vet ség, a Ma gyar Test ne ve lõ Ta ná -
rok Or szá gos Egye sü le te a tá mo ga tást a tag szer ve ze tek -
nek, il let ve sport egye sül ete tek nek to vább ad hat ja.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül az NSH az
elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja to váb bá a Fo gya té ko sok
Nem ze ti Sport szö vet sé gét (a továb biak ban: FONESZ) a
fo gya té ko sok di ák sport já nak fej lesz té se ér de ké ben

a) a ta nu lás ban aka dá lyo zott di á kok sport ját;
b) a moz gás kor lá to zott di á kok sport ját;
c) a vak és gyen gén lá tó di á kok sport ját;
d) a si ket és na gyot hal ló di á kok sport ját;
e) a kö zép sú lyos ér tel mi fo gya té kos di á kok sport ját;
f) re ha bi li tá ci ós és ha bi li tá ci ós célú, va la mint hát rá -

nyos hely ze tû ek szá má ra szer ve zett sport tá bo ro kat;
g) egyéb, a fo gya té ko sok di ák sport já nak fej lesz té sé vel

össze füg gõ fel ada tok el lá tá sát.

(4) A FONESZ a (3) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást to -
vább ad hat ja.

Szabadidõsport támogatása

16.  §

(1) Az NSH a sza bad idõ sport fej lesz té se ér de ké ben a
„Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja

a) a ki emel ke dõ sza bad idõ sport ren dez vé nye ket;
b) a nõk és csa lá dok sport já nak fej lesz té sét;
c) a hát rá nyos hely ze tû ek sport te vé keny sé gét;
d) az idõ sek sport ját;
e) a fo gya té ko sok sza bad idõ sport já nak or szá gos, me -

gyei és he lyi ren dez vé nye it a fo gya té ko sok sza bad idõ -
sport ját me gyei szin ten szer ve zõ sport szö vet sé ge ken, a
me gyei (fõ vá ro si) sport szak igaz ga tá si szer ve ken, va la -
mint a FO NESZ-en ke resz tül;

f) a sza bad idõ spor tot nép sze rû sí tõ kom mu ni ká ci ós te -
vé keny sé get;

g) a sza bad idõ sport tal kap cso la tos ku ta tá so kat;

h) a Nem ze ti Sza bad idõ sport Szö vet ség, va la mint tag -
szer ve ze tei szak mai prog ram já nak meg va ló sí tá sát;

i) a Ma gyar or szá gi Éj fé li Sport baj nok sá gok Egye sü let
Hold su gár prog ram já nak meg va ló sí tá sát;

j) egyéb, a sza bad idõ sport fej lesz té sé vel össze füg gõ
fel ada tok el lá tá sát.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás az NSH vagy az
ál ta la meg bí zott szer ve zet ál tal ki írt pá lyá zat út ján is nyújt -
ha tó. A pá lyá za ti tá mo ga tás ról az NSH el nö ke dönt.

17.  §

(1) Az NSH a „Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat
ter hé re tá mo gat ja to váb bá va la mennyi me gyei (fõ vá ro si),
va la mint me gyei jogú vá ro si ön kor mány zat sport cé lú fel -
ada ta i nak el lá tá sát:

a) is ko lai, di ák- és sza bad idõ sport fel ada tok el lá tá sát;
b) te rü le ti ama tõr ver seny rend szer mû köd te té sét;
c) ok ta tás sal, kép zés sel (to vább kép zés sel) össze füg gõ

fel ada tok el lá tá sát, szak mai tá jé koz ta tók, ér te kez le tek tar -
tá sát, ki ad vá nyok el ké szí té sét, to váb bá sport te vé keny ség -
gel kap cso la tos szak mai is me re tek ter jesz té sét;

d) a fo gya té ko sok he lyi sza bad idõ sport já nak, va la mint
a fo gya té ko sok di ák sport já nak fej lesz té sét;

e) egyéb, a me gyei (fõ vá ro si), va la mint me gyei jogú
vá ro si ön kor mány zat sport cé lú fel ada ta i nak el lá tá sát.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást a me gyei (fõ vá -
ro si), va la mint me gyei jogú vá ro si ön kor mány zat a sport -
szö vet ség jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ – az ön kor -
mány zat te rü le tén mû kö dõ – te rü le ti szer ve ze ti egy sé gé -
nek és sport szer ve zet nek to vább ad hat ja.

18.  §

Az NSH a „Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter -
hé re tá mo ga tást nyújt – a Nem ze ti Sza bad idõ sport Szö vet -
ség (a továb biak ban: NSzSz) ja vas la tá nak figye lembe -
véte lével – az NSzSz tag szer ve ze tei mû kö dé si költ sé ge i -
nek fe de ze té re.

Versenysport támogatása

19.  §

Az NSH a „Ver seny sport tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter -
hé re tá mo gat ja

a) az olim pi ai fel ké szü lést, a szak szö vet sé gek és jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gei, va la mint
sport egye sü le ti mû he lyek ez zel össze füg gõ szak mai fel -
ada ta i nak el lá tá sát;

b) a pa ra lim pi ai fel ké szü lést, a sport szö vet sé gek és jogi 
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge ik, va la mint 
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sport egye sü le ti mû he lyek ez zel össze füg gõ szak mai fel -
ada ta i nak el lá tá sát;

c) az or szá gos sport ági szak szö vet sé gek és or szá gos
sport ági szö vet sé gek mû kö dé sét és szak mai fel ada ta ik el -
lá tá sát;

d) a FONESZ tag szer ve ze te i nek mû kö dé sét és szak mai 
fel ada ta ik el lá tá sát;

e) az ép és fo gya té kos ver seny zõk vi lág já té ka i ra való
fel ké szü lés szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát;

f) a ma gyar sport olim pi ai és pa ra lim pi ai ered mé nyes -
sé ge alap ján ki emel ke dõ sport egye sü le tek mû kö dé sét és
szak mai fel ada ta ik el lá tá sát;

g) a Téli Olim pi án való rész vé telt;
h) a Téli Pa ra lim pi án való rész vé telt;
i) a ver seny sport tal össze füg gõ egyéb fel ada tok el lá tá sát.

20.  §

(1) A 19.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada tok ra fel hasz nál ha -
tó tá mo ga tás ra a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság (a továb biak -
ban: MOB), a Nem ze ti Sport szö vet ség (a továb biak ban:
NSSz), a Ma gyar Pa ra lim pi ai Bi zott ság (a továb biak ban:
MPB), a FONESZ és a Sport egye sü le tek Or szá gos Szö vet -
sé ge (a továb biak ban: SOSZ) együt te sen tesz ja vas la tot.

(2) A 19.  § a) pont ja ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra
és össze gé re a MOB tesz ja vas la tot.

(3) A 19.  § b) pont jai ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra 
és össze gé re az MPB tesz ja vas la tot.

(4) A 19.  § c) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra és össze gé re az NSSz tesz ja vas la tot.

(5) A 19.  § d) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra és össze gé re a FONESZ tesz ja vas la tot.

(6) A 19.  § e) pont ja ese tén a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra
és össze gé re az NSSz és a FONESZ tesz ja vas la tot.

(7) A 19.  § f) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
ra és össze gé re a SOSZ tesz ja vas la tot.

(8) A 19.  § g) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra és össze gé re a MOB tesz ja vas la tot.

(9) A 19.  § h) pont ja ese té ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ra és össze gé re az MPB tesz ja vas la tot.

21.  §

(1) A 19.  § a)–f) pont ja alap ján fo lyó sí tott tá mo ga tás te -
kin te té ben ki adás ként a 2. szá mú mel lék let sze rin ti költ sé -
gek szá mol ha tó ak el az zal, hogy a Ma gyar Sport Há zá ban
szék hellyel ren del ke zõ szö vet sé gek ré szé re fi ze tett bér le ti
és üze mel te té si dí jak ki zá ró lag utó fi nan szí ro zás ke re té ben
nyújt ha tók.

(2) A 19.  § c) pont ja alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõ or -
szá gos sport ági szak szö vet ség, or szá gos sport ági szö vet -

ség a tá mo ga tást az Stv.-ben, va la mint az alap sza bá lyá ban
meg ha tá ro zott fel ada tok ra kö te les for dí ta ni. A tá mo ga tá si
ja vas lat meg ha tá ro zá sa kor a 20.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott szer ve ze tek az or szá gos sport ági szak szö vet sé -
gek, or szá gos sport ági szö vet sé gek ál tal a ré szük re meg -
kül dött aláb bi ada to kat ve szik figye lembe:

a) a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott pont ér ték táb -
lá zat alap ján ki szá mí tott sport ági ered mé nyes sé gi pont -
szám nem 0;

b) a sport ág ban ki adott bel föl di ver seny en ge dé lyek
szá ma több mint 500;

c) a szö vet sé gi tag szer ve ze tek szá ma több mint 20.

(3) Amennyi ben az or szá gos sport ági szak szö vet ség,
or szá gos sport ági szö vet ség a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek kö zül leg alább ket tõ nek nem fe lel meg, a
19.  § c) pont ja sze rin ti tá mo ga tá sa nem le het több, mint
1 500 000 Ft.

(4) Amennyi ben az or szá gos sport ági szak szö vet ség,
or szá gos sport ági szö vet ség a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek kö zül leg alább ket tõ nek meg fe lel, a tá mo ga -
tá si ja vas lat meg ha tá ro zá sa kor a 20.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott szer ve ze tek az or szá gos sport ági szak szö -
vet sé gek, or szá gos sport ági szö vet sé gek ál tal a ré szük re
meg kül dött aláb bi ada to kat ve szik figye lembe:

a) a 19.  § c) pont já ban fog lal tak tá mo ga tá sá ra ren del -
ke zés re álló összeg 25%-ának fel osz tá sa a 3. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott pont ér ték táb lá zat alap ján ki szá -
mí tott sport ági ered mé nyes sé gi pont szám alap ján tör té nik;

b) a 19.  § c) pont já ban fog lal tak tá mo ga tá sá ra ren del -
ke zés re álló összeg 75%-ának fel osz tá sa az aláb bi ada tok
alap ján tör té nik, a meg je lölt arány ban:

ba) a szö vet ség ál tal fi ze ten dõ nem zet kö zi tag dí jak
1-es szor zó val,

bb) a sport ág ban ki adott bel föl di ver seny en ge dé lyek
szá ma 4-es szor zó val,

bc) a szö vet sé gi tag szer ve ze tek szá ma 4-es szor zó val,

bd) a szö vet ség köz gyû lé se ál tal el fo ga dott mér leg sze -
rin ti éves költ ség ve tés 1-es szor zó val,

be) a sport ági tra dí ci ók (a ma gyar szö vet ség meg ala ku -
lá sá nak éve) 3-as szor zó val,

bf) egyéb, elõ re nem szám sze rû sít he tõ szem pon tok,
azaz a sport ág szál lí tá si igé nye (2-es szor zó val), pá lya igé -
nye (2-es szor zó val), tech ni kai igé nyei és ál la tok be vo ná -
sá nak igé nye (4-es szor zó val), edzõ part ner be vo ná sá nak
igé nye (4-es szor zó val), nõi és fér fi szak ágai (6-os szor zó -
val), olim pi ai és nem olim pi ai szak ágak szá ma (6-os szor -
zó val).

(5) A 19.  § a), b) és e) pont ja alap ján fo lyó sí tott tá mo ga -
tást a sport szö vet ség az aláb bi ak ra is for dít hat ja:

a) sport esz kö zök, fel sze re lé sek be szer zé se, igény be vé -
te le, bér lé se;

b) a ló ál lo mány ta kar má nyo zá sa, gon do zá sa, va la mint
a ver seny lo vak be szer zé se;
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c) pszi cho ló gu si se gít ség, sport or vo si vizs gá lat igény -
be vé te le, az Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet ál tal be -
vizs gált táp lá lék ki egé szí tõk vá sár lá sa;

d) ha zai és ki emelt nem zet kö zi ver se nye ken való rész -
vé tel;

e) kül föl di és ha zai edzõ tá bo rok ban való fel ké szü lés;
f) dop ping el le nes te vé keny ség.

(6) A 19.  § a) pont ja alap ján az NSH a fel nõtt és a fel nõtt 
alat ti két után pót lás kor osz tály nem zet kö zi ered mé nyes sé -
ge alap ján – az ille té kes or szá gos sport ági szak szö vet ség -
nek a fel ké szü lés szak mai fel ada ta i ra vo nat ko zó ja vas la ta
figye lembe véte lével – tá mo ga tást nyújt sport szer ve ze tek,
jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ szak osz tá lyok, sport egye -
sü le ti mû he lyek ré szé re, az aláb bi fel ada tok el lá tá sá ra:

a) sport esz kö zök, fel sze re lé sek be szer zé se, igény be vé -
te le, bér lé se;

b) pszi cho ló gu si se gít ség, sport or vo si vizs gá lat igény -
be vé te le, az Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet ál tal be -
vizs gált táp lá lék ki egé szí tõk vá sár lá sa;

c) ha zai és ki emelt nem zet kö zi ver se nye ken való rész -
vé tel;

d) kül föl di és ha zai edzõ tá bo rok ban való fel ké szü lés.

(7) A 19.  § b) pont já ban fog lal tak tá mo ga tá sá ra ren del -
ke zés re álló összeg bõl a pa ra lim pi ai moz ga lom nem zet kö -
zi ver seny rend sze ré hez kö tõ dõ fel ada tok el lá tá sá hoz
nyújt ha tó tá mo ga tás, amely nek fel hasz ná lá sá ról az MPB
gon dos ko dik.

(8) A Téli Olim pi án tör té nõ rész vé telt a MOB-on, a Téli
Pa ra lim pi án való rész vé telt az MPB-n, a Téli Si ket lim pi án
való rész vé telt a Ma gyar Si ke tek Sport szö vet sé gén, a
Szerv át ül te tet tek Téli Vi lág já té kán való rész vé telt a Ma -
gyar Szerv át ül te tet tek Sport, Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi
Szö vet sé gén ke resz tül tá mo gat ja az NSH.

Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok

22.  §

Az NSH a „Sport egész ség ügyi, dop ping el le nes fel ada -
tok” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást biz to sít az Or szá gos
Sport egész ség ügyi In té zet (be le ért ve a Dop ping el len õr zõ
La bo ra tó ri um) mû kö dé si ki adá sa i hoz, amely az aláb bi fel -
ada tok el lá tá sá ra for dít ha tó:

a) sport egész ség ügyi há ló zat mód szer ta ni koordiná -
ciója;

b) ke ret or vo si rend szer mû köd te té se;
c) nem ze ti vá lo ga tot tak szû rõ vizs gá la ta i nak, er go met -

ri ás ter he lé se i nek el vég zé se, di e te ti kai szak ta nács adás,
kon di ci o ná lás;

d) sport masszõ rök, sport pszi cho ló gu sok fog lal koz ta tá -
sa, sport ge no mi ka te rü le tén vég zett ku ta tá sok;

e) olim pi ai köz pon tok or vo si ren de lõ i nek mû köd te té se;
f) sport ge no mi kai la bo ra tó ri um mû kö dé sé nek tá mo ga -

tá sa;

g) ku ta tá sok tá mo ga tá sa;
h) mû sze res be ru há zá sok, in for ma ti kai hát tér fej lesz té se;
i) dop ping el len õr zõ la bo ra tó ri um mû kö dé sé nek tá mo -

ga tá sa;
j) a dop ping el le nes te vé keny ség ke re té ben meg elõ zõ,

fel vi lá go sí tó, ne ve lõ, el len õr zõ te vé keny ség tá mo ga tá sa;
k) a dop ping-in for má ci ós te le fon szol gá lat mû köd te té se,

dop ping el le nes in ter ne tes hon lap ke ze lé sé nek tá mo ga tá sa;
l) egyéb, sport egész ség üggyel és dop ping el le nes te vé -

keny ség gel össze füg gõ fel ada tok el lá tása.

23.  §

(1) Az NSH a „Sport egész ség ügyi, dop ping el le nes fel -
ada tok” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást biz to sít az aláb bi
dop ping el le nes fel ada tok el lá tá sá ra:

a) dop ping min ta vé te lek, dop ping el le nes fel vi lá go sí tó,
ne ve lõ, in for má ci ós te vé keny ség;

b) a Nem ze ti Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós Tes tü let
mû kö dé si költ sé ge i nek tá mo ga tá sa;

c) a vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ kö te -
le zett sé gek tel je sí té se.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re – ke ret -
szer zõ dés alap ján – tá mo ga tás nyújt ha tó a dop ping el le nes
te vé keny sé get vég zõ szer ve ze tek ré szé re dop ping el le nes
fel ada ta ik el lá tá sá hoz.

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

24.  §

Az NSH a „Sport tel je sít mé nyek el is me ré se, meg be csü -
lé se” elõ irány zat ter hé re az aláb bi cé lo kat tá mo gat ja:

a) a Nem zet Spor to ló ja Cím mel járó já ra dék fo lyó sí tá sa;
b) az olim pi ai já ra dék fo lyó sí tá sa;
c) a sport szak mai el is me ré sek kel járó pénz ju ta lom és

elõ ál lí tá si költ sé ge ik, va la mint át adá suk kal kap cso la tos
költ sé gek biz to sí tá sa;

d) ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sok, el is me ré sek fo lyó sí tá -
sa a 25–29.  §-ok alap ján.

25.  §

(1) Az NSH ered mé nyes sé gi tá mo ga tás ban ki zá ró lag az
NSSz-ben tag ság gal ren del ke zõ, il let ve a MOB-ba vagy az 
MPB-be ta got de le gá ló or szá gos sport ági szak szö vet ség,
or szá gos sport ági szö vet ség ver seny zõ it, va la mint a ver -
seny zõk fel ké szí té sét se gí tõ sport szak em be re ket ré sze sít -
he ti.

(2) A tá mo ga tan dó sze mé lyek re az or szá gos sport ági
szak szö vet ség, or szá gos sport ági szö vet ség, pa ra lim pi ai
sport ágak ese té ben az MPB az NSH fél éven te köz zé tett
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fel hí vá sá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül tesz 
ja vas la tot, amely alap ján az NSH el nö ke meg ha tá roz za a
tá mo ga tan dók név so rát. Az or szá gos sport ági szak szö vet -
ség nek, or szá gos sport ági szö vet ség nek a ja vas lat hoz csa -
tol nia kell az éves ver seny nap tá rát (az elsõ ja vas lat té tel al -
kal má val), a ver seny tel jes – min den egyes ver seny szá mot
tar tal ma zó – jegy zõ köny vét, a kva li fi ká ci ós, il let ve se lej -
te zõ ver se nyek jegy zõ köny vét. A ja vas lat hoz az or szá gos
sport ági szak szö vet ség nek, or szá gos sport ági szö vet ség -
nek be kell sze rez ni a ver seny zõ, va la mint a sport szak em -
ber nyi lat ko za tát ar ról, hogy hoz zá já rul a sze mé lyes ada -
tainak az NSH ál tal tör té nõ ke ze lé sé hez.

(3) Ja vas la tot csak az az or szá gos sport ági szak szö vet -
ség, or szá gos sport ági szö vet ség te het, amely a köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra és el szá mo lá sá ra
vo nat ko zó jog sza bá lyi kö te le zett sé ge i nek ele get tett.

26.  §

(1) Ered mé nyes sé gi tá mo ga tás – a (2)–(3) be kez dé sek -
ben fog lal tak sze rint – ki zá ró lag a 2005. és 2006. évi sport -
ági ver seny nap tár ban meg ha tá ro zott vi lág-, il let ve
 Európa-bajnokságokon 1–3. he lye zést el ért ver seny zõk és
az azok fel ké szí té sét se gí tõ sport szak em be rek ré szé re ál la -
pít ha tó meg, a 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak
alap ján.

(2) Egy sport ág ban ne men ként egy fel nõtt és egy, a
sport ági szö vet ség ál tal meg je lölt után pót lás-kor osz tály
ver seny zõi és a fel ké szí té sü ket se gí tõ sport szak em be rek,
pa ra lim pi ai sport ágak ban ne men ként a fel nõtt kor osz tály
ver seny zõi és a fel ké szü lé sü ket se gí tõ sport szak em be rek
ré sze sít he tõk ered mé nyes sé gi tá mo ga tás ban.

(3) To váb bi egy, a sport ági szö vet ség ál tal meg je lölt
után pót lás kor osz tály ban a ver seny zõ ered mé nyei alap ján
ki zá ró lag a spor to lót fel ké szí tõ sport szak em ber ré sze sít he -
tõ tá mo ga tás ban.

27.  §

(1) Azok ban a sport ágak ban, ame lyek ben az össze tett
ered mény mel lett a rész tel je sít mé nye ket is ér té ke lik, az or -
szá gos sport ági szak szö vet ség nek, or szá gos sport ági szö -
vet ség nek a ver seny zõ azon ered mé nyét kell figye lembe
ven nie, amely alap ján ma ga sabb össze gû tá mo ga tás ban ré -
sze sít he tõ.

(2) Azok ban az olim pi ai vagy a Nem zet kö zi Sport szö -
vet sé gek Szö vet sé gé nek (a továb biak ban: AGFIS) Vi lág -
já té ka in sze rep lõ sport ágak ban, ame lyek ben hi va ta los vi -
lág baj nok ság, il let ve Eu ró pa-baj nok ság ke re tén be lül
olim pi ai vagy vi lág já té kok-ver seny szá mo kat nem olim -
piai, vagy nem az AGFIS ál tal vi lág já té kok ra elõ írt kö rül -
mé nyek kö zött ren dez nek meg, ered mé nyes sé gi tá mo ga tás 
a nem olim pi ai ver seny szám nak meg fele lõen nyújt ha tó.

(3) Az egyé ni sport ágak azon csa pat ver seny szá ma i ban,
ame lyek ben a csa pat ered ményt az egyé ni ered mé nyek
alap ján ál la pít ják meg, ered mé nyes sé gi tá mo ga tás nem
nyújt ha tó ab ban az eset ben sem, ha az egyé ni ered mény
sem tá mo gat ha tó.

(4) A ver seny zõ ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sá nak meg -
ha tá ro zá sá nál a 3. szá mú mel lék let sze rin ti pont ér ték táb lá -
zat

a) 1. pont ját úgy kell al kal maz ni, hogy a meg jegy zés -
ben sze rep lõ szor zók nem ve he tõ ek figye lembe;

b) 4. pont ját úgy kell al kal maz ni, hogy pá ros ver seny -
szám ban a 2-es szor zót nem kell hasz nál ni;

c) 4. pont ját egyé ni sport ág csa pat ver seny szá ma i ban és 
csa pat sport ágak nál úgy kell al kal maz ni, hogy csak a
0,5 szor zó val kell szá mol ni;

d) 7. pont ját nem kell figye lembe ven ni.

(5) A ver seny zõ ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sá nak meg -
ha tá ro zá sá nál egy ered mé nyes sé gi pont ér té ke net tó
11 000 Ft. Amennyi ben az ered mé nyes sé gi tá mo ga tás a
net tó 11 000 Ft-ot nem éri el, a tá mo ga tás a ver seny zõ nek
nem fi zet he tõ ki.

28.  §

(1) A ver seny zõk fel ké szí té sét se gí tõ sport szak em be rek
ré szé re meg ál la pí tott ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sok össze -
ge (a továb biak ban: sport szak em be ri tá mo ga tá si ke ret) – a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – nem ha lad hat -
ja meg a sport ág ban a ver seny zõk nek nyúj tott ered mé -
nyes sé gi tá mo ga tá sok össze gé nek 50%-át. A sport szak -
em ber tá mo ga tá sa nem le het több, mint az adott ver se nyen
leg jobb ered ményt el ért ver seny zõ tá mo ga tá sa, és nem le -
het ke ve sebb, mint 11 000 Ft.

(2) A sport szak em be ri tá mo ga tá si ke ret bõl a ver seny zõ
fel ké szí té sé ben részt ve võ szö vet sé gi edzõ, szö vet sé gi ka -
pi tány (vá lo ga tott ve ze tõ edzõ), edzõ, or vos, gyú ró, pszi -
cho ló gus tá mo gat ha tó, ab ban az eset ben, ha a sport szö vet -
ség a tá mo ga tan dó sze mély, mun ka szer zõ dé sét, mun ka -
vég zés re irá nyu ló egyéb szer zõ dé sét, to váb bá a sport szö -
vet ség nek a sport te rü le tén ké pe sí tés hez kö tött te vé keny -
sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí té sek jegy zé ké rõl
 szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. ren de let 5.  §-ának (6) be -
kez dé se alap ján meg al ko tott sza bály za tát csa tol ja.

(3) A sport ági ered mé nyes ség alap ján meg ál la pí tott
sport szak em be ri tá mo ga tá si ke ret össze gé rõl az NSH tá jé -
koz tat ja az or szá gos sport ági szak szö vet sé get, or szá gos
sport ági szö vet sé get, va la mint pa ra lim pi ai sport ágak ese -
té ben az MPB-t.

(4) A sport szak em be ri tá mo ga tá si ke ret a ver seny zõk -
nek nyúj tott ered mé nyes sé gi tá mo ga tá sok össze gé nek

a) du at lon és tri at lon sport ágak ban 70%-át,
b) öt tu sa sport ág ban 90%-át

nem ha lad hat ja meg.
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(5) A ver seny zõ és a fel ké szí té sé ben részt ve võ sport -
szak em ber ré szé re is egy-egy jog cí men ál la pít ha tó meg tá -
mo ga tás.

29.  §

A 25–28.  §-ok nak meg fele lõen, nor ma tív ala pon meg ál -
la pí tott ered mé nyes sé gi tá mo ga tás nak a ver seny zõk és a
fel ké szí té sü ket se gí tõ sport szak em be rek ré szé re tör té nõ
fo lyó sí tá sát az NSH a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít -
vá nyon ke resz tül a „Sport tel je sít mé nyek el is me ré se, meg -
be csü lé se” el ne ve zé sû elõ irány zat ter hé re biz to sít ja.

Szakképzés támogatása

30.  §

Az NSH a „Szak kép zés tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re 
az aláb bi cé lo kat tá mo gat ja:

a) sport edzõi szak ági szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nyek, va la mint a szak ké pe sí tés köz pon ti tan tár gyi prog -
ram ja i nak mo dulrend sze rû ki dol go zá sa és ki adá sa;

b) sport ok ta tói és sport edzõi szak mai tan tár gyak kor -
sze rû tan köny ve i nek ki dol go zá sa, és ki adá sa (sport szer ve -
zé si és -ve ze té si is me re tek, edzés el mé let és mód szer tan,
sport egész ség ügy);

c) a sport szak em ber-kép zés ben köz re mû kö dõ ok ta tók
to vább kép zé se;

d) az is ko lai rend sze rû sport szak em ber-kép zés köz -
pon ti írás be li fel adat lap ja i nak és szó be li té tel so rá nak ki -
dol go zá sa;

e) az or szá gos vizs gáz ta tá si és szak ér tõi név jegy zék -
ben sze rep lõ szak em be rek fel ké szí té se, to vább kép zé se, ré -
szük re iga zol vá nyok el ké szít te té se;

f) a név jegy zék ben sze rep lõ vizs ga el nö kök és szak ér -
tõk iga zol vá nyá nak el ké szít te té se;

g) a vizs ga szer ve zé si jo go sult ság gal ren del ke zõ in téz -
mé nyek, szer vek, szer ve ze tek fel ké szí té se a fel ada tok jog -
sza bály-kö ve tõ vég re haj tá sá ra.

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása

31.  §

(1) Az NSH a „Ki emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá -
mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a For ma–1
 Magyar Nagy dí jat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás a
Hun ga ro ring Sport Rt. ál tal fi ze ten dõ ren de zõi jog díj ra
for dít ha tó.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re a
 kiemelt ha zai ren de zé sû sport vi lág ese mé nyek is tá mo gat -
ha tó ak.

Nemzeti Sporttanács támogatása

32.  §

Az NSH a „Nem ze ti Sport ta nács tá mo ga tá sa” elõ irány -
zat ter hé re a Nem ze ti Sport ta nács mû kö dé si költ sé ge i hez
nyújt tá mo ga tást.

Sporttudományi feladatok

33.  §

Az NSH a „Sport tu do má nyi fel ada tok” elõ irány zat ter -
hé re tá mo ga tást nyújt a Ma gyar Sport tu do má nyi Tár sa ság, 
va la mint a sport tu do mány te rü le tén mû kö dõ egyéb szer ve -
ze tek ré szé re sport tu do mánnyal kap cso la tos szak mai
 feladataik el lá tá sá hoz. A tá mo ga tás az aláb bi a kat szol -
gálhatja:

a) ku ta tás;

b) sport tu do má nyi ki ad vá nyok meg je len te té se;

c) to vább kép zé sek be in dí tá sa;

d) ok ta tás szín vo na lá nak eme lé se;

e) kon fe ren ci ák szer ve zé se, il let ve azo kon való rész -
vétel;

f) a sport tu do mány te rü le tén mû kö dõ szer ve ze tek mû -
kö dé sé nek tá mo ga tá sa;

g) a sport tu do mány te rü le tén mû kö dõ nem zet kö zi szer -
ve ze tek nek fi ze ten dõ tag díj hoz való tá mo ga tás;

h) egyéb, a sport tu do mánnyal össze füg gõ szak mai fel -
ada tok el lá tá sa.

Nemzeti Sportinformációs Rendszer

34.  §

Az NSH a „Nem ze ti Sport in for má ci ós Rend szer”
 elõirányzat ter hé re az aláb bi fel ada tok el lá tá sát tá mo gat ja:

a) a nem ze ti sport in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sá val,
mû köd te té sé vel – kü lö nö sen az Or szá gos Sta tisz ti kai
Adat gyûj tõ Prog ram, az ál la mi sport in for má ci ós rend szer,
va la mint a sport te rü le tét érin tõ egyéb adat gyûj té sek kel, az 
azok ban sze rep lõ ada tok fel dol go zá sá val, rend sze re zé sé -
vel, elem zé sé vel – kap cso la tos fel ada tok, hard ver be szer -
zés és szoft ver fej lesz tés;

b) az ada tok elem zé sé nek fel hasz ná lá sá val ha tás ta nul -
má nyok, ta nul má nyok el ké szít te té se.
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Magyar Olimpiai Bizottság  mûködési támogatása

35.  §

Az NSH a „Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság mû kö dé si tá mo -
ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a MOB ad mi niszt ra -
tív mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát.

Magyar Paralimpiai Bizottság 
mûködési támogatása

36.  §

Az NSH a „Ma gyar Pa ra lim pi ai Bi zott ság mû kö dé si tá -
mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja az MPB ad mi -
niszt ra tív mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát.

Nemzeti Sportszövetség  mûködési támogatása

37.  §

Az NSH a „Nem ze ti Sport szö vet ség mû kö dé si tá mo ga -
tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja az NSSz ad mi niszt ra tív 
mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát.

Nemzeti Szabadidõsport Szövetség
 mûködési támogatása

38.  §

Az NSH a „Nem ze ti Sza bad idõ sport Szö vet ség mû kö -
dé si tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja az NSzSz
ad mi niszt ra tív mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát.

Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
 mûködési támogatása

39.  §

Az NSH a „Fo gya té ko sok Nem ze ti Sport szö vet sé ge
mû kö dé si tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a
FONESZ ad mi niszt ra tív mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak 
el lá tá sát.

Sportegyesületek Országos Szövetsége
 mûködési támogatása

40.  §

Az NSH a „Sport egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge mû -
kö dé si tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a SOSz
ad mi niszt ra tív mû kö dé sét, szak mai fel ada ta i nak el lá tá sát.

Mezõ Ferenc Sportközalapítvány
mûködési támogatása

41.  §

Az NSH a „Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány mû kö dé si
tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a köz ala pít vány 
ala pí tó ok ira tá ban fog lalt fel ada ta i nak el lá tá sát, va la mint a 
mû kö dé si költ sé ge it.

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány
 mûködési támogatása

42.  §

Az NSH a „Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány mû -
kö dé si tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re biz to sít ja a köz ala -
pít vány ala pí tó ok ira tá ban fog lalt fel ada tok el lá tá sá val
kap cso la tos mû kö dé si költ sé ge ket.

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium
fenntartási költségeinek támogatása

43.  §

Az NSH a „Csa ná di Ár pád Ál ta lá nos Is ko la és Gimná -
zium fenn tar tá si költ sé ge i nek tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter -
hé re biz to sít ja a fenn tar tó ré szé re az ál ta lá nos is ko la és
gim ná zi um mû köd te té sé vel kap cso la tos költ sé ge ket.

Gerevich Aladár-sportösztöndíj

44.  §

Az NSH a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány út ján
a „Ge re vich Ala dár-sport ösz tön díj” elõ irány zat ter hé re
biz to sít ja az olim pi ai és a spe ci á lis vi lág já ték-vá lo ga tott
ke ret tag spor to lók, to váb bá a fel ké szí té sük ben köz re mû -
kö dõ sport szak em be rek ré szé re jut ta tott Ge re vich Ala -
dár-sport ösz tön díj for rá sát.

Egészségjavítást célzó sporttevékenység
(szabadidõsport és diáksport programok) támogatása

45.  §

Az NSH az egész ség ja ví tást cél zó sport te vé keny ség fej -
lesz té se ér de ké ben az „Egész ség ja ví tást cél zó sport te vé -
keny ség (sza bad idõ sport és di ák sport prog ra mok) tá mo ga -
tá sa” elõ irány zat ter hé re a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz -
ala pít vány ál tal – ala pí tó ok ira tá ban fog lalt fel ada ta i nak
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el lá tá sa ér de ké ben – ki írt pá lyá zat ke re té ben nyújt tá mo ga -
tást a sza bad idõ sport és a di ák sport te rü le tén, kü lö nö sen a
la kos ság egész ség ügyi hely ze té nek ja ví tá sa, a rek re á ci ós
sport nö ve lé se és nép sze rû sí té se, az egész sé ges, moz gás -
gaz dag élet mód, a fi zi kai ak ti vi tás és ezek elõ nyei irán ti fi -
gye lem szé les körû fel kel té se ér de ké ben. A pá lyá za ti tá -
mo ga tás ról a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány dönt.

III. Fejezet

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE
ÉS KEZELÉSE

Állami és önkormányzati
– Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program – 

sportlétesítmények fejlesztése

46.  §

(1) Az „Ál la mi és ön kor mány za ti – Sport XXI. Lé te sít -
mény fej lesz té si Prog ram – sport lé te sít mé nyek fej lesz té se” 
elõ irány zat a Sport XXI. Lé te sít mény fej lesz té si Prog ram
ke re té ben meg va ló su ló ál la mi és ön kor mány za ti tu laj do nú 
sport cé lú in gat lan fej lesz té sek re, a prog ram ko or di ná ci ó já -
val és kom mu ni ká ci ó já val össze füg gõ, va la mint a ma gán -
tõ ke be vo ná sá val (PPP prog ram) kap cso la tos szak mai fel -
ada tok el lá tá sá ra hasz nál ha tó fel.
 (2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ra a
ter ve zett be vé te lek tel je sü lé sé vel össz hang ban ke rül het sor.
 (3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás az NSH, vagy az
ál ta la meg bí zott szer ve zet ál tal ki írt pá lyá zat út ján is nyújt -
ha tó. A pá lyá za ti tá mo ga tás ról az NSH el nö ke dönt.
 (4) Az (1) be kez dés alap ján az Eu ró pai Kö zös sé get lét re -
ho zó Szer zõ dés 87. Cikk (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to -
zó tá mo ga tás az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
87. Cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal
kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl
 szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let ben fog lalt re gi o ná -
lis tá mo ga tá si tér kép pel össz hang ban a nem ze ti re gi o ná lis
tá mo ga tás ról  szóló (HL C 74, 1998. 3. 10.) kö zös sé gi irány -
mu ta tás ban fog lal tak ra fi gye lem mel nyújt ha tó.

Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése

47.  §

Az NSH az „Ál la mi sport va gyon ke ze lé se, fej lesz té se”
elõ irány zat ter hé re nyújt tá mo ga tást a Sport fo lió Kht.
2006. évi köz hasz nú te vé keny sé gé hez, va la mint vég el szá -
mo lás sal tör té nõ meg szün te té sé nek meg kez dé sé vel össze -
füg gõ költ sé gek hez.

2006. évi Úszó Európa-bajnokság
 létesítményfejlesztési program

48.  §

Az NSH a „2006. évi Úszó Eu ró pa-baj nok ság lé te sít -
mény fej lesz té si prog ram” elõ irány zat ter hé re lát ja el és tá -
mo gat ja a 2006. évi Úszó, Mû ug ró, Szink ron úszó és Nyílt -
ví zi Úszó Eu ró pa-baj nok ság meg ren de zé sé hez kap cso ló -
dó lé te sít mény fej lesz té si prog ram meg va ló sí tá sá hoz kap -
cso ló dó fel ada to kat.

Magyar Sport Háza program

49.  §

Az NSH a „Ma gyar Sport Háza be ru há zá sa” elõ irány -
zat ból nyújt tá mo ga tást

a) a Ma gyar Sport Háza üze mel te té si költ sé ge i nek fi -
nan szí ro zá sá hoz;

b) a Ma gyar Sport Háza be ru há zás hoz kap cso ló dó hi tel 
és ka ma tai költ sé ge i nek, va la mint a be ru há zás sal és mû -
köd te tés sel össze füg gõ egyéb költ sé gek fe de zé sé hez;

c) a sport szö vet sé gek mû kö dé sé hez szük sé ges inf ra -
struk tu rá lis fel ada tok hoz;

d) egyéb, a Ma gyar Sport Há zát érin tõ költ sé gek fe de -
zé sé hez.

Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú
sportlétesítmények üzemeltetése

50.  §

(1) Az NSH az „Ön kor mány za ti és egyéb nem ál la mi tu -
laj do nú sport lé te sít mé nyek üze mel te té se” elõ irány zat ter -
hé re nyújt tá mo ga tást az ön kor mány za ti és egyéb nem ál -
la mi tu laj do nú sport cé lú in gat la nok üze mel te té sé vel, fel -
újí tá sá val és kor sze rû sí té sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá -
tá sá hoz.
 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás az NSH-val vagy 
jog elõd jé vel kö zös, fo lya mat ban lévõ fel ada tok el lá tá sá -
nak tá mo ga tá sá ra szol gál.

Sportlétesítményekkel kapcsolatos
egyéb folyamatban lévõ kormányzati feladatok

51.  §

Az NSH a „Sport lé te sít mé nyek kel kap cso la tos egyéb
fo lya mat ban lévõ kor mány za ti fel ada tok” elõ irány zat ter -
hé re tá mo gat ja
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a) a Papp Lász ló Bu da pest Sport aré na üzemeltetõ-
 változásával kap cso la tos pá lyá za ti fel ada to kat, üze mel te -
té sé vel és a Ma gyar Ál la mot meg il le tõ ál la mi és tár sa dal mi 
ese mény na pok igény be vé te lé vel kap cso la tos koordiná -
ciós fel ada to kat;

b) a lágy má nyo si egye te mi sport cent rum te rü le tén
meg kez dett be ru há zás (ún. Tüs ke csar nok) be fe je zé sé hez
kap cso ló dó, a ma gán tõ ke be vo ná sát cél zó pá lyá zat kon -
cep ci ó já nak ki ala kí tá sá hoz, ki írá sá hoz és le bo nyo lí tá sá -
hoz kap cso ló dó fel ada to kat;

c) a Pus kás Fe renc Sta di on és Lé te sít mé nyei ma gán tõ -
ke be vo ná sá val meg va ló su ló fej lesz té sé hez kap cso ló dó
pá lyá za ti kon cep ció ki ala kí tá sá hoz, ki írá sá hoz és le bo -
nyo lí tá sá hoz kap cso ló dó fel ada to kat;

d) egyéb, nem ál la mi for rás ból meg va ló su ló át fo gó jel -
le gû lé te sít mény-fej lesz té si prog ra mok elõ ké szí tõ és ko or -
di ná ci ós fel ada ta it, az abba il lesz ke dõ egye di be ru há zá sok
tá mo ga tá sát.

21. századi iskola és önkormányzati
sportlétesítmény-fejlesztési program

52.  §

(1) Az NSH a „21. szá za di is ko lai és ön kor mány za ti
sport lé te sít mény-fej lesz té si prog ram” elõ irány zat ter hé re
nyújt tá mo ga tást a „Be ru há zás a 21. szá zad is ko lá já ba” el -
ne ve zé sû pá lyá zat nyer te se i nek.
 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás csak a pá lyá za ti
ki írás nak meg fe le lõ, az NSH-val vagy jog elõd jé vel meg -
kö tött, ér vé nyes szer zõ dés sel ren del ke zõ te le pü lé sek ré -
szé re nyújt ha tó.
 (3) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re a pá lyá -
za ti rend szer mû köd te té se és a sport lé te sít mény-fej lesz tés -
sel össze füg gõ egyéb költ sé gek és pro jek tek is tá mo gat ha -
tó ak.

2012-es Labdarúgó EB pályázat

53.  §

Az NSH a „2012-es Lab da rú gó EB pá lyá zat” elõ irány -
zat ter hé re biz to sít ja a 2012. évi Lab da rú gó EB pá lyá zat tal
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sát. A tá mo ga tás az aláb bi ak ra
nyújt ha tó:

a) a pá lyá zat el ké szí té sé nek tá mo ga tá sa;

b) a pá lyá zat el ké szí té sé ben részt ve võk dí ja zá sa;

c) a pá lyá za tot elõ ké szí tõ szer ve zet mû kö dé si ki adá sa i -
nak tá mo ga tá sa;

d) a pá lyá zat tal kap cso la tos kom mu ni ká ci ós prog ra -
mok tá mo ga tá sa;

e) a pá lyá zat tal kap cso la tos nem zet kö zi kap cso lat tar tás 
tá mo ga tá sa;

f) esz kö zök és fel sze re lé sek be szer zé se.

Sportvállalkozások támogatási programja

54.  §

(1) Az NSH a „Sport vál lal ko zá sok tá mo ga tá si prog ram -
ja” elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja a sport vál lal ko zá sok ré -
szé re meg hir de tett pá lyá zat nyer te se it.
 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a pá lyá za ti cél -
nak meg fe le lõ, az NSH-val vagy jog elõd jé vel meg kö tött,
ér vé nyes szer zõ dés sel ren del ke zõk ré szé re nyújt ha tó.
 (3) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re a pá lyá -
za ti rend szer mû köd te té se és egyéb, sportlétesítmény-
 fejlesztéssel össze füg gõ költ sé gek és pro jek tek is tá mo gat -
ha tó ak.
 (4) Az (1) be kez dés alap ján tá mo ga tás az EK Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 2001. ja nu ár 12-i
69/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak kal össz hang -
ban nyújt ha tó.

IV. Fejezet

KIEMELT HAZAI RENDEZÉSÛ,
ILLETVE BIZTONSÁGI KOCKÁZATÚ
SPORTESEMÉNYEK TÁMOGATÁSA

Kiemelt biztonsági kockázatú
sportesemények támogatása

55.  §

Az NSH a „Ki emelt biz ton sá gi koc ká za tú sportese -
mények tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást nyújt
a – kü lön jog sza bály sze rin ti – ki emelt biz ton sá gi koc ká -
za tú sport ren dez vé nyek köz fel adat ként tör té nõ biz to sí tá -
sá hoz.

Kiemelt hazai rendezésû 
sportesemények támogatása

56.  §

(1) Az NSH a „Ki emelt ha zai ren de zé sû sport ese mé -
nyek tá mo ga tá sa” elõ irány zat ter hé re tá mo ga tást nyújt
sport szö vet ség ré szé re a ha zai ren de zé sû sport vi lág ese -
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mé nyek ren de zé sé vel össze füg gõ költ sé gek leg fel jebb
50%-ának fe de ze té hez.

 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás ese té ben – az
egyes sport ágak ra irány adó kü lön bö zõ el ne ve zé sek re is fi -
gye lem mel – sport ren dez vény nek mi nõ sül:

a) a fel nõtt és az az alat ti elsõ kor osz tály vi lág baj nok -
sá ga;

b) a fel nõtt és az az alat ti elsõ kor osz tály Eu ró pa-baj -
nok sá ga;

c) a fel nõtt Vi lág ku pa (az adott sport ág nem zet kö zi
szö vet sé ge ál tal az éves ver seny nap tár ban Vi lág ku pa ként
meg ha tá ro zott ver seny).
 (3) Fel nõtt Vi lág ku pa meg ren de zé sé hez sport ágan ként
leg fel jebb 2 éven te nyújt ha tó tá mo ga tás.

57.  §

(1) A sport ren dez vény ren de zé si jo gá ra vo nat ko zó pá -
lyá zat be nyúj tá sát leg alább 45 nap pal meg elõ zõ en a sport -
szö vet ség a sport ren dez vény meg ren de zé sé nek szán dé kát
és az elõ irány zat ból való tá mo ga tás irán ti igé nyét tar tal -
ma zó re giszt rá ci ós ké rel met nyújt be az NSH ré szé re. A re -
giszt rá ci ós ké rel met a 4. szá mú mel lék let sze rin ti – az NSH 
ál tal in ter ne tes hon lap ján is köz zé tett – nyom tat vá nyon
kell pos tai és elekt ro ni kus úton meg kül de ni.

 (2) Az NSH a re giszt rá ci ós ké rel met an nak kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül el bí rál ja és dönt an nak nyil -
ván tar tás ba vé te lé rõl vagy el uta sí tá sá ról, amely rõl a sport -
szö vet sé get ér te sí ti.

 (3) Az NSH el uta sít ja a re giszt rá ci ós ké re lem nyil ván -
tar tás ba vé te lét, ha

a) nem a jo go sult nyúj tot ta be, vagy
b) nem az 56.  § (2) be kez dés sze rin ti sport ren dez vény

meg ren de zé sé nek szán dé kát tar tal maz za, vagy
c) a re giszt rá ci ós ké re lem a sport szö vet ség hi bá já ból

hi á nyo san ke rült be nyúj tás ra és a hi ány pót lás is ered mény -
te len volt.
 (4) Amennyi ben a sport ren dez vény ren de zé si jo gá ra vo -
nat ko zó pá lyá zat hoz az Stv. 50.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott ga ran cia vál la lás, il let ve a Kor -
mány dön té sét igény lõ lé te sít mény fej lesz tés, be ru há zás,
esz köz be szer zés szük sé ges, a re giszt rá ci ós ké re lem a Kor -
mány fen ti ek re vo nat ko zó dön té sét köve tõen ve he tõ nyil -
ván tar tás ba.
 (5) A re giszt rá ci ós ké re lem nyil ván tar tás ba vé te le az
NSH ré szé re fi ze té si kö te le zett ség vál la lást nem je lent.
 (6) Az 56.  § (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ból ki zá ró -
lag an nak a sport szö vet ség nek nyújt ha tó tá mo ga tás,
amely nek az adott sport ren dez vény re vo nat ko zó re giszt rá -
ci ós ké rel mét az NSH nyil ván tar tás ba vet te.

58.  §

(1) A sport ren dez vény ren de zé si jo gá nak el nye ré se ese -
tén a sport szö vet ség tá mo ga tá si ké rel met nyújt be – leg ké -
sõbb a sport ren dez vény idõ pont ját meg elõ zõ év má jus
31-ig – az NSH ré szé re. A tá mo ga tá si ké rel met az 5. szá mú 
mel lék let sze rin ti – az NSH ál tal in ter ne tes hon lap ján is
köz zé tett – nyom tat vá nyon kell pos tai és elekt ro ni kus úton 
meg kül de ni.
 (2) Amennyi ben a sport ren dez vény ren de zé si jo gá ra vo -
nat ko zó pá lyá zat az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le jár tát
köve tõen ke rül ki írás ra, az NSH el nö ke el te kint het az
57.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tõl, és a tá mo ga tá -
si ké re lem az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõt köve tõen is
be nyújt ha tó.

59.  §

(1) Az NSH el nö ke a be ér ke zett tá mo ga tá si ké rel mek
alap ján – a Nem ze ti Sport ta nács ja vas la tá nak figye lembe -
véte lével – dönt a tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ sport szö vet -
sé gek kö ré rõl.
 (2) A tárgy év re vo nat ko zó tá mo ga tás ról való dön tés so -
rán az aláb bi szem pon tok ra kell fi gye lem mel len ni:

a) a sport ren dez vény ha zai meg ren de zé sé nek ered mé -
nyes sé gi, kva li fi ká ci ós, sport dip lo má ci ai sze re pe;

b) a sport ren dez vé nyen részt vevõ or szá gok, spor to lók, 
né zõk vár ha tó szá ma;

c) a sport ren dez vény köz ve tí té sé nek ha tá sa ha zánk ar -
cu la tá nak nem zet kö zi meg íté lé sé re;

d) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés, be ru há zás sport ág fej lesz té si és sport po li ti kai, va -
la mint gaz da sá gösz tön zõ ha tá sa;

e) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés hez, be ru há zás hoz ren del ke zés re álló költ ség ve té si, 
ön kor mány za ti és egyéb for rá sok;

f) a sport ren dez vény, va la mint az az zal össze füg gõ lé -
te sít mény fej lesz tés, be ru há zás hosszú távú – költ ség ve té si
éven át hú zó dó – ha tá sa;

g) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés hez kap cso ló dó egyéb sport cé lú ál la mi tá mo ga tá si
igény;

h) a sport ren dez vén nyel össze füg gõ lé te sít mény fej -
lesz tés a nyá ri olim pi ai és pa ra lim pi ai já té kok Ma gyar or -
szá gon tör té nõ meg ren de zé sé vel is össze füg gõ össze tett -
sé ge, je len tõ sé ge;

i) a sport ren dez vény meg ren de zé sé bõl szár ma zó eset -
le ges nye re ség;

j) a sport ren dez vény vár ha tó ha tá sa a sport ág to váb bi
fej lõ dé sé re;
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k) a sport ren dez vény évé nek ese mény nap tá ra;

l) a fo gya té ko sok tár sa dal mi in teg rá ci ó já ra gya ko rolt
ha tá sa.

60.  §

Az 56.  § (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás ese tén – a 7.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak mel lett – a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sé nek to váb bi fel té te le:

 a) a sport szö vet ség a tá mo ga tást a sport ren dez vény
ren de zé sé nek pénz ügyi le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló el kü lö ní -
tett al szám lán (a továb biak ban: al szám la) kö te les ke zel ni;

b) a sport szö vet ség le he tõ vé te szi, hogy a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sé tõl a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val tör -
té nõ el szá mo lá sig az NSH kép vi se lõ je ta nács ko zá si jog gal 
részt ve hes sen a szer ve zõ bi zott ság mun ká já ban, az egyes
szak mai és pénz ügyi kö te le zett ség vál la lás sal járó dön té -
sek meg ho za ta lá ban, va la mint azok vég re haj tá sá nak el len -
õr zé sé ben;

c) a sport szö vet ség a sport ren dez vény meg ren de zé sé -
vel össze füg gés ben ka pott sport cé lú ál la mi tá mo ga tá sok -
ról el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet;

d) amennyi ben a sport szö vet ség a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény alap ján köz be szer zés re
kö te le zett, be szer zé se i re köz be szer zé si el já rást kö te les le -
foly tat ni;

e) a sport szö vet ség – az el nök sé ge ál tal jó vá ha gyott –
költ ség ve tést ké szít, amely az 5. szá mú mel lék let 4. pont ja
sze rin ti bon tás ban tar tal maz za a sport ren dez vény be vé te -
le it és ki adá sa it, va la mint a sport ren dez vény vár ha tó pénz -
ügyi ered mé nyét.

61.  §

(1) A sport ren dez vény be fe je zé sé tõl szá mí tott 5 évig az
NSH el len õriz he ti a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el szá mo -
lá sát.
 (2) A sport szö vet ség a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ál -
la pí tott el szá mo lá si ha tár idõ ig az NSH ré szé re kö te les
meg kül de ni a sport ren dez vény ren de zé sé nek pénz ügyi le -
bo nyo lí tá sá ra szol gá ló al szám la meg szün te té sét meg elõ zõ
napi al szám la ki vo na tát, a sport ren dez vény szak mai ér té -
ke lé sét, va la mint 50 mil lió Ft vagy azt meg ha la dó össze gû
tá mo ga tás ese tén a sport ren dez vény re vo nat ko zó, könyv -
vizs gá ló ál tal hi te le sí tett szám sza ki be szá mo ló ját (a továb -
biak ban együtt: iga zo lás).
 (3) Amennyi ben az iga zo lás alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a sport ren dez vény meg ren de zé se nye re ség gel zá rult,
a sport szö vet ség kö te les a nye re ség tá mo ga tás sal ará nyos
ré szét az NSH ré szé re vissza fi zet ni, amely azt az 56.  §

(2) be kez dés sze rin ti sport ren dez vé nyek ren de zé si költ sé -
ge i nek tá mo ga tá sá ra hasz nál ja fel.

V. Fejezet

FOGYATÉKOSOK ESÉLYEGYENLÕSÉGÉNEK
JAVÍTÁSA

62.  §

(1) Az NSH a fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té se ér de -
ké ben a „Fo gya té ko sok esély egyen lõ sé gé nek ja ví tá sa”
elõ irány zat ter hé re tá mo gat ja

a) a fo gya té ko sok sport já ban me gyei szin ten, va la -
mennyi fo gya té kos sá gi ág ban és több sport ág ban – a fo -
gya té ko sok sport ja te rü le tén – mû kö dõ sport szö vet ség,
sport szer ve zet mû kö dé sét, szak mai prog ram ja it;

b) a fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té sét szol gá ló
sport egész ség ügyi és sport tu do má nyos prog ra mo kat;

c) a sport ál tal meg va ló su ló in teg rá ci ót elõ se gí tõ prog -
ra mo kat;

d) a sport-re ha bi li tá ci ós prog ra mo kat;

e) a fo gya té kos gye re kek tan órán kí vü li, rend sze res, te -
rá pi ás jel le gû sport ok ta tá sát és prog ram ja it;

f) a sport szak em ber-kép zé si fel ada to kat;

g) egyéb, a fo gya té ko sok sport já nak fej lesz té sé vel
össze füg gõ fel ada tok el lá tá sát.

 (2) Az NSH az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re
tá mo gat ja to váb bá – a pa ra lim pi ai sport ágak ki vé te lé vel –
a fo gya té ko sok ha zai és nem zet kö zi ver seny rend sze rét,
va la mint a mû hely tá mo ga tá si prog ra mot, ame lyek ese té -
ben a tá mo ga tást a spe ci á lis vi lág já té kok ver seny prog ram -
ja i nak sport ágai ré szé re az aláb bi szer ve ze te ken ke resz tül
nyújt hat ja:

a) FONESZ;

b) Ma gyar Spe ci á lis Olim pia Szö vet ség;

c) Ma gyar Szerv át ül te tet tek Or szá gos Sport, Kul tu rá lis 
és Ér dek vé del mi Szö vet sé ge;

d) MPB;

e) Ma gyar Si ke tek Sport szö vet sé ge;

f) Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Sport szö vet sé ge;

g) Ma gyar Ér tel mi Fo gya té ko sok Sport szö vet sé ge;

h) Ma gyar Moz gás kor lá to zot tak Sport szö vet sé ge;

i) sport szö vet sé gek, sport szer ve ze tek, in teg rált sport -
szö vet sé gek, sport szer ve ze tek.

 (3) Az NSH az (1) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re
tá mo gat ja to váb bá az olim pi ai köz pon tok és a Pa ra lim pi ai
Sport köz pont aka dály men te sí té sét.
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VI. Fejezet

A SZAKMAI ELÕIRÁNYZATOK
FELHASZNÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A szakmai elõirányzatok felhasználásának
 általános eljárási szabályai

63.  §

(1) A költ ség ve té si tör vény ben az NSH fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány za tai egy költ ség ve té si al cí met al kot nak, amely
elõ irány za tok ki zá ró lag a költ ség ve té si tör vény ben meg -
ha tá ro zott cé lok ra hasz nál ha tók fel. Az NSH ezen elõ -
irány za tok szak mai ke ze lõ je. Az elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sá nak pénz ügyi és szám vi te li bo nyo lí tá sát a fe je ze ti gaz -
dál ko dá si fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy ség
vég zi.

 (2) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za to kat érin tõ, eset le ge -
sen szük sé ges sé váló elõ irány zat-át cso por to sí tá sok ra az
NSH kez de mé nye zé se alap ján az Ámr. 46–49.  §-ában
meg ha tá ro zot tak sze rint ke rül het sor.

64.  §

(1) Tárgy éven túli fi ze té si kö te le zett ség csak a BM ille -
té kes ve ze tõ jé nek en ge dé lyé vel – ki vé ve a jog sza bá lyon,
jog erõs bí ró sá gi, il let ve ál lam igaz ga tá si ha tá ro za ton ala -
pu ló kö te le zett ség vál la lást – vál lal ha tó. Az en ge dé lye zé si
ké re lem ak kor ter jeszt he tõ elõ, ha az ab ban fog lalt fi ze té si
kö te le zett ség a kö te le zett ség vál la lás idõ pont já ban is mert
fel té te lek mel lett, a ren del te tés sze rû mû kö dés ve szé lyez te -
té se nél kül fi nan szí roz ha tó az ese dé kes ség kor.

 (2) A szak mai elõ irány za tok ra vo nat ko zó an a kö te le -
zett ség vál la ló, az utal vá nyo zó, va la mint az el len jegy zõ
meg ne ve zé sét az NSH Fe je ze ti Gaz dál ko dá si Sza bály za ta
tar tal maz za.

65.  §

(1) Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról az NSH kö te les a
fel hasz ná lá si ada to kat tar tal ma zó éves, szö ve ges be szá -
mo lót ké szí te ni és azt a BM ille té kes szer ve ze ti egy sé gé -
nek 2007. ja nu ár 31-ig meg kül de ni. A be szá mo ló nak tar -
tal maz nia kell a tárgy évi elõ irány za tok, va la mint az elõ zõ
év ben (évek ben) ke let ke zett ma rad vá nyok cél irá nyos, jog -

cí men kén ti fel hasz ná lá sát és ér té ke lé sét. Az elõ irány za tok
fel hasz ná lá sát il le tõ en a BM ille té kes szer ve ze ti egy sé ge
szük ség sze rint el len õr zést vé gez, il let ve in do kolt eset ben
in téz ke dik vagy in téz ke dést kez de mé nyez.

 (2) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek ben a tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá ról való el szá mo lás ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz -
ni, hogy az NSH a tá mo ga tás ál tal érin tett elõ irány za tot il -
le tõ, (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gé nek az ott sze rep -
lõ ha tár idõ ben ele get te hes sen.

 (3) A be szá mo lás ra kö te le zett kö te les a BM ille té kes
szer ve ze ti egy sé ge fel hí vá sát kö ve tõ 10 na pon be lül be szá -
mo ló ját pon to sí ta ni, és azt újra meg kül de ni, amennyi ben a
be szá mo ló nem fe lel meg az éves be szá mo ló tar tal má ra
vo nat ko zó sza bá lyok nak. A BM ille té kes szer ve ze ti egy -
sé ge a be ér ke zett be szá mo ló kat ér té ke li, meg fe le lõ sé gük
ese tén azo kat el fo gad ja, va la mint a tel je sí tés iga zo lá so kat
át te kin ti.

 (4) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ról tör té nõ be szá -
mo lá si kö te le zett ség tel je sí té sé ért fe le lõs:

a) a szak mai elõ irány za tok vo nat ko zá sá ban a fel ada tot
el lá tó szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je;

b) pá lyá za ti úton jut ta tott tá mo ga tás ese té ben – fi gye -
lem mel az Áht. 13/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak -
ra – a tá mo ga tott szer ve zet ve ze tõ je vagy ve ze tõi tes tü le te,
a meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés sze rint.

66.  §

A „2006. évi úszó Eu ró pa-baj nok ság lé te sít mény fej -
lesz té si prog ram” elõ irány zat fel hasz ná lá sa és az ar ról tör -
té nõ be szá mo lás so rán a ren de let ben, va la mint az
Ámr.-ben fog lalt, a fel adat fi nan szí roz ás ra vo nat ko zó elõ -
írásokat is ér vé nye sí te ni kell. A „Be ru há zás is mer te tõ” és a
„Fel adat is mer te tõ” el ne ve zé sû ok má nyok ki töl té si út mu -
ta tó ja alap ján az ok má nyo kat az NSH ille té kes ve ze tõ je
vagy az ál ta la meg ha tal ma zott sze mély írja alá. A „Fel -
adat fi nan szí roz ási En ge dély Ok irat” el ne ve zé sû ok má -
nyok ki töl té si út mu ta tó ja alap ján az ok irat alá író ja az a kö -
te le zett ség vál la ló sze mély le het, aki a „Be ru há zás is mer te -
tõ” és a „Fel adat is mer te tõ” ok má nyok 5. pont já ban a jó vá -
ha gyó, a rész fel adat fe lett pe dig a ren del ke zõ.

67.  §

Va la mennyi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná lá sát 
az NSH, il let ve a BM ille té kes szer ve ze ti egy sé ge el len õr -
zi az Áht.-ban, va la mint a költ ség ve té si szer vek bel sõ el -

2006/28. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2245



len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let ben
fog lal tak nak meg fele lõen.

68.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok elõ irány za ti össze ge i -
nek Kor mány ál tal tör té nõ vál toz ta tá sa ese tén a fel hasz ná -
lás ra az adott fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ra vo nat ko zó
fel hasz ná lá si sza bá lyok ér vé nye sek.

Elõzõ évek fejezeti kezelésû
 elõirányzat-maradványai

69.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-ma rad vá nyok fel hasz -
ná lá sa – az Áht. 93.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján – azon el já rá si sza bá lyok al kal ma zá sá val tör té nik,
ame lyek az ere de ti leg meg ál la pí tott elõ irány za tok ra vo -
nat koz nak.

70.  §

Az elõ zõ évek elõ irány zat-ma rad vá nyai ese té ben az
NSH 2007. feb ru ár 5-ig kö te les tá jé koz tat ni a BM ille té kes 
szer ve ze ti egy sé gét a ke let ke zett ma rad vány kö te le zett -
ség vál la lás sal ter helt sé gé rõl. A kö te le zett ség vál la lás sal
ter helt ma rad vány ese té ben mel lé kel ni kell az ez zel kap -
cso la tos do ku men tu mo kat is.

71.  §

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat nak az éves be szá mo ló -
ban sze rep lõ ma rad vá nya a kö vet ke zõ év ben – fe je ze ti ha -
tás kör ben el vég zett elõ irány zat-mó do sí tás után – vál to zat -
lan ren del te tés sel, az elõ zõ év ben ke let ke zett, de pénz for -
gal mi lag csak a kö vet ke zõ év ben tel je sü lõ kö te le zett sé gek
ki egyen lí té sé re a pénz ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott
összeg ere jé ig hasz nál ha tó fel. Az elõ irány zat-ma rad vány

fel hasz ná lá sá ra ugyan azok az el já rá si sza bá lyok vo nat -
koz nak, mint az ere de ti leg meg ál la pí tott elõ irány zat ra.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

72.  §

(1) A szak mai elõ irány za to kon ren del ke zés re álló ere -
de ti elõ irány za tok összes sé gé nek leg fel jebb 3%-a kom -
mu ni ká ci ós fel ada tok el lá tá sá ra is for dít ha tó.

(2) A szak mai elõ irány za to kon ren del ke zés re álló
összeg 5%-a a tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sá nak 
utó la gos el len õr zé sé re is fel hasz nál ha tó, amely nem érint -
he ti a ki emelt biz ton sá gi koc ká za tú sport ese mé nyek
55.  § sze rin ti tá mo ga tá sát.
 (3) Amennyi ben a szak mai elõ irány za tok ból nyúj tott tá -
mo ga tás elõ fi nan szí ro zás ke re té ben ke rül biz to sí tás ra, a
ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gé vel utó la gos el szá -
mo lás mel lett, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
idõ pon tig kö te les el szá mol ni.
 (4) A ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az
Áht. és az Ámr. ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni
kell.

73.  §

(1) A ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tályba az zal, hogy a ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen nyúj tott tá mo ga tá sok kal össze füg gés ben kell al kal -
maz ni.
 (2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ál la mi sport cé lú tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 1/2005. (III. 11.) MeHVM ren de let.
 (3) A sport ági szö vet ség a 26.  § (2)–(3) be kez dé sei sze -
rin ti után pót lás-kor osz tály je lö lé sét a ren de let ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les meg ten ni.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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1. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

Összesített elszámolási táblázat

Szer ve zet neve:

Tá mo ga tá si szer zõ dés ik ta tá si szá ma:

Fel adat meg ne ve zé se:

Szer zõ dés sze rin ti tá mo ga tá si összeg:

Ko ráb ban el szá molt összeg:

Sor -
szám

Bi zony lat szám Szám la ki bo csá tó ja Meg ne ve zés/fel hasz ná lás Szám la ér té ke

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ÖSSZESEN:

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az alább fel so rolt szám lák hi te le sek és csak az NSH felé let tek
 elszámolva:

P. H.

..............................................................................

dá tum

.........................................................................

a kép vi se let re jo go sult sze mély alá írá sa
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2. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

A 19.  § a)–f) pont ja sze rin ti tá mo ga tás te kin te té ben ki adás ként el szá mol ha tó költ sé gek

I. Mûködési típusú kiadások

1. Szö vet sé gi, sport egye sü le ti iro da mû kö dé se (re zsi költ sé gek):

– iro da bér le ti díj;

– te le fon – ha von ta leg fel jebb 100 000 Ft (mo bil és ve ze té kes együtt);

– in ter net szol gál ta tá si díj (Web lap ké szí tés, üze mel te tés, fris sí tés);

– pos ta költ ség;

– iro da szer;

– köz üze mi díj;

– kar ban tar tás (iro da, iro da tech ni ka, gép jár mû).

2. Sze mé lyi jut ta tá sok és a mun ka adót ter he lõ já ru lé kok – leg fel jebb a tá mo ga tás 30%-áig:

Szö vet sé gi, sport egye sü le ti ap pa rá tus ból ki zá ró lag a fel so rolt sze mé lyek ré szé re:

– fõ tit kár, igaz ga tó, sport egye sü le ti el nök;

– tit kár nõ;

– gaz da sá gi mun ka társ.

3. Bel föl di uta zá si költ sé gek – leg fel jebb ha von ta 100 000 Ft ér ték ben:

Hi va ta los gép ko csi költ ség té rí tés, bér let, vas úti jegy költ ség té rí tés (út vo nal és in do ko lás fel tün te té sé vel), ki zá ró lag
fõ tit kár vagy igaz ga tó, tit kár nõ, gaz da sá gi mun ka társ, szö vet sé gi ka pi tány ré szé re.

4. Gaz da sá gi ve ze tés, köny ve lés, könyv vizs gá lói díj, az ez zel kap cso la tos szak anya gok, nyom tat vá nyok költ sé ge,
éven te leg fel jebb 1 200 000 Ft ér ték ben.

5. Tag dí jak

– nem zet kö zi szö vet sé gi tag díj;

– NSSZ tag díj.

6. Sport dip lo má ci ai te vé keny ség

Nem zet kö zi szö vet ség kong resszu sa (ki zá ró lag 2 fõ rész vé te lé re kor lá toz va):

– szál lás költ ség;

– uta zá si költ ség;

– ét ke zé si költ ség;

– re giszt rá ci ós költ ség.

7. Kom mu ni ká ci ós, mar ke ting ki adá sok

Szak ki ad vá nyok anya gai az elõ ál lí tá si dí jak vo nat ko zá sá ban (nyom dai költ ség, for dí tá si költ ség, vi deo sok szo ro sí tás,
CD, DVD írás).

8. Te rü le ti szö vet sé gek, te rü le ti szer ve ze tek mû kö dé si kiadásai

– iro da bér le ti díj;
– te le fon – ha von ta leg fel jebb 50 000 Ft (mo bil és ve ze té kes együtt);
– in ter net szol gál ta tá si díj (Web lap ké szí tés, üze mel te tés, fris sí tés);
– pos ta költ ség;
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– iro da szer;
– köz üze mi díj;
– kar ban tar tás (iro da, iro da tech ni ka, gép jár mû).

II. Szakmai típusú kiadások

1. Ha zai és kül föl di ver se nyen és edzõ tá bo rok ban való rész vé tel költ sé gei (az ese mény és az ese mé nyen részt ve võk
meg ne ve zé sé nek feltüntetésével)

– uta zás (re pü lõ, vo nat, au tó busz, sze mély gép ko csi, he lyi köz le ke dés);
– szál lás;
– ét ke zés;
– lé te sít mény bér let;
– sport szer bér lés;
– sport esz köz szál lí tás;
– biz to sí tá si díj (utas- és poggyász biz to sí tás).

2. Sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok (leg fel jebb a tá mo ga tás 30%-áig)

– szö vet sé gi ka pi tány;
– a fel ké szí tést se gí tõ szak em be rek, edzõk, pszi cho ló gus, gyú ró (meg bí zá si szer zõ dés, vál lal ko zói szer zõ dés díja).

A szám lák hoz a szer zõ dést és a tel je sí tés iga zo lást csatolni kell.

3. Ver seny ren de zé si ki adá sok

– ha zai ver se nyek – ki zá ró lag a szö vet ség ne vé re  szóló szám la fo gad ha tó el az ese mény és az ese mé nyen részt ve võk
meg ne ve zé sé vel ellátva;

– bér le ti díj (te rem, sport szer, spe ci á lis fel sze re lés);
– bí rói költ sé gek (ki kül de tés, bí rói díj, szál lás, ét ke zés);
– ver seny he lye zet tek dí ja zá sa (érem, ok le vél);
– ver se nyen egész ség ügyi el lá tást nyúj tó szol gál ta tó, il let ve egész ség ügyi dol go zó díjazása.

4. Sport egész ség ügyi költ sé gek

– ki egé szí tõ egész ség ügyi és ét ke zé si sze rek (vi ta mi nok, ke nõ csök, táp lá lék ki egé szí tõk);
– ál la pot fel mé rés vég zé se (OSEI, egyéb ku ta tó la bor által);
– dop ping-el len õr zé si díj;
– dop ping el len õr ki szál lá si díja.

5. Sport fel sze re lés és sport esz köz vá sár lá si költ sé gek

Sport ág-spe ci fi kus esz kö zök, tech ni kai esz kö zök be szer zé se, kar ban tar tá sa, vizsgáztatása.

6. Jog dí jak, li censz dí jak

– nem zet kö zi szö vet ség nek be fi ze tett ver seny ren de zé si jogdíj;
– nem zet kö zi szö vet ség nek be fi ze tett ver seny zõi li censz díj;
– nem zet kö zi szö vet ség nek be fi ze tett ver seny bí rói li censz díj;
– nem zet kö zi szö vet ség nek be fi ze tett ver seny bí rói mi nõ sí tõ vizsga díja.

7. Te rü le ti szö vet sé gek, te rü le ti szer ve ze tek szak mai prog ram ja i nak kiadásai

– uta zás (vo nat, au tó busz, sze mély gép ko csi, he lyi köz le ke dés);
– szál lás;
– ét ke zés;
– lé te sít mény bér let.
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3. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

Pontértéktáblázat a sportági eredményesség méréséhez
és az eredményességi támogatás kiszámításához

Az ered mé nyes ség és az ered mé nyes sé gi tá mo ga tás szá mí tá sá nál csak azok a he lye zé sek ve he tõk figye lembe, me -
lyek nél az ese mé nyen részt vevõ or szá gok szá ma Eu ró pa-baj nok ság (a továb biak ban: EB) ese tén leg alább 15, vi lág baj -
nok ság (a továb biak ban: VB) ese tén leg alább 25 volt. Amennyi ben kva li fi ká ci ós jel le gû ver seny rõl van szó, a részt ve võ
or szá gok szá mán a kvalifikáción elindult nemzetek száma értendõ.

1. A kü lön bö zõ vi lág ver se nye ken el ért he lye zé sek ér ték pont jai

Olim pia, AGFIS vi lág já té kok, VB

He lye zés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pont 12 9 7 5 4 3 2 1

Meg jegy zés: Azok ban a sport ágak ban és kor osz tá lyok nál, ame lyek ver seny rend sze ré ben EB nem sze re pel, a fen ti
pont szá mo kat 1,5-ös szor zó val kell szá mol ni!

EB

He lye zés 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pont 7 5 4 3 2 1

Meg jegy zés: Azok ban a kor osz tá lyok ban, ame lyek ver seny rend sze ré ben VB nem sze re pel, a fen ti pont szá mo kat 2-es
szor zó val kell szá mol ni!

2. A kü lön bö zõ kor osz tá lyok nál al kal ma zott szorzók

Kor osz tály Szor zó

Fel nõtt 5

Leg idõ sebb után pót lás kor cso port (ju ni or vagy if jú sá gi) 2

Má so dik után pót lás kor cso port (if jú sá gi vagy ka dett vagy ser dü lõ) 1

Amennyi ben csak egy után pót lás kor cso port van 2,5

3. A vi lág ver se nyek cik lu sa i hoz kap cso ló dó szorzók

Olim pia, 
AGFIS vi lág já té kok

VB EB

4 éves cik lus 9 5 4

3 éves cik lus – 4 3

2 éves cik lus – 3 2

Éven kén ti – 2 1

4. a) Egyé ni sport ágak ver seny szá ma i nak szor zói

Egyé ni (egyes) 1,0

Pá ros 0,75 × 2

Csa pat 0,5 × lét szám
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4. b) Csa pat já ték sport ágak szor zói

Csa pat 0,5 × egy szer re pá lyán lévõ já té ko sok szá ma + 0,2 × ver seny re
ne vez he tõ tar ta lé kok szá ma

5. Az ese mé nyen részt vevõ or szá gok szá ma sze rin ti szor zó (amennyi ben kva li fi ká ci ós jel le gû ver seny rõl van szó, a
részt ve võ or szá gok szá mán a kva li fi ká ci ón el in dult nemzetek száma értendõ)

a) olim pi ai, pa ra lim pi ai kö rül mé nyek kö zött meg ren de zett olim pi ai, pa ra lim pi ai, és AGFIS vi lág já té kok ra elõ írt kö -
rül mé nyek kö zött meg ren de zett vi lág já té ko kon szereplõ versenyszámok esetén: 1,0

b) min den más eset ben

VB EB

0–24 or szág 0 0–14 or szág 0

25–49 or szág 0,35 15–25 or szág 0,35

50–74 or szág 0,7 26–40 or szág 0,7

74 or szág fe lett 1,0 40 or szág fe lett 1,0

6. Az ered mé nyes sé gi tá mo ga tás ki szá mí tá sá hoz az egyes ver seny szá mok ban részt vevõ or szá gok szá ma sze rin ti
szor zó (amennyi ben kva li fi ká ci ós jel le gû ver seny rõl van szó, a részt ve võ or szá gok szá mán a kva li fi ká ci ón elindult
nemzetek száma értendõ)

a) olim pi ai, pa ra lim pi ai, il let ve AGFIS vi lág já té ko kon sze rep lõ ver seny szá mok ese tén: 1,0 – amennyi ben Eu ró -
pa-baj nok ság ese tén leg alább 10, vi lág baj nok ság ese tén pe dig leg alább 15 or szág vett részt az adott versenyszámban;

b) min den más eset ben, il let ve nem olim pi ai, vagy nem AGFIS vi lág já té kok kö rül mé nyei kö zött meg ren de zett ver -
seny szá mok ese tén a táblázat alapján

VB EB

0–20 or szág 0 0–10 or szág 0

21–25 or szág 0,35 11–15 or szág 0,35

26–35 or szág 0,7 16–20 or szág 0,7

35 or szág fe lett 1,0 21 or szág fe lett 1,0

7. Az ered mé nyek ér ték szor zói az ered mény el éré sét kö ve tõ években

Év 1. év 2. év 3. év 4. év

Olim pia, AGFIS vi lág já té kok, 
fel nõtt VB, EB

1 0,8 0,6 0,4

Után pót lás VB, EB 1 0,5 0 0

8. Olim pi ai, pa ra lim pi ai és AGFIS vi lág já té kok, va la mint nem olim pi ai, és nem AGFIS vi lág já té ko kon sze rep lõ ver -
seny szá mok szorzói

Olim pi ai, 
AGFIS vi lág já té ko kon sze rep lõ ver seny szá mok

Min den más eset ben

1 0,5
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4. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM

A ha zai ren de zé sû sport vi lág ese mé nyek 
(a továb biak ban: sport ren dez vény) ren de zé sé nek ál la mi tá mo ga tá sá hoz

1. Az NSH-hoz re giszt rá ci ós ké rel met be nyúj tó sport szö vet ség re vo nat ko zó ada tok

A sport szö vet ség

Neve:

Szék he lye:

Le ve le zé si címe:

A sport szö vet ség kép vi se le té re jo go sult
sze mély neve:

A kap cso lat tar tó sze mély neve:

Te le fon szá ma:

Fax szá ma:

E-ma il címe:

2. A sport ren dez vény re vo nat ko zó ada tok

A sport ren dez vény

Meg ne ve zé se:

Ter ve zett idõ pont ja: kez de te: vége:

Ter ve zett hely szí ne:

Jel le ge: vi lág baj nok ság ( )

Eu ró pa-baj nok ság ( )

Vi lág ku pa  ( )

Ter ve zett lé te sít mé nye: Papp Lász ló Bu da pest Sport Aré na ( )

Nem ze ti Sport köz pon tok ( )

Sport fo lió Kht. ke ze lé sé ben lévõ lé te sít mény

egyéb ( )

Je len tõ sé ge: olim pi ai/pa ra lim pi ai kva li fi ká ció ( )

egyéb: ( )

A pá lyá zat nem zet kö zi szö vet ség hez tör té nõ
be nyúj tá sá nak idõ pont ja:

A ren de zés jo gá ról való dön tés idõ pont ja:

Szük sé ges-e a Kor mány elõ ze tes
ga ran cia vál la lá sa?

Amennyi ben szük sé ges lé te sít mény-
be ru há zás, fel újí tás, ren del ke zés re áll-e sa ját,
ál la mi, ön kor mány za ti, illetve egyéb pi a ci
for rás?
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3. A sport ren dez vény ter ve zett be vé te lei (ezer Ft)

Az NSH-tól a ter ve zett tá mo ga tá si
igény:

Egyéb, sport cé lú ál la mi tá mo ga tá si
igény:

In téz mény: Összeg:

Az ese mény meg ren de zé sé vel össze füg gõ
már el nyert sport cé lú ál la mi tá mo ga tás:

In téz mény: Összeg:

A meg va ló sí tás ra ter ve zett sa ját for rás:

Ter ve zett összes be vé tel:

4. A sport ren dez vény ter ve zett ki adá sai (ezer Ft)

Ter ve zett összes ki adás:

5. A sport ren dez vén nyel kap cso la tos egyéb ada tok

A sport ren dez vény sport dip lo má ci ai
je len tõ sé ge:

A lé te sít mény-be ru há zás, -fej lesz tés hosszú 
tá vú ha tá sai:

Lé te sít mény-be ru há zás, -fej lesz tés vár ha tó
költ sé ge (ezer Ft):

Az esz köz be szer zés vár ha tó költ sé ge
(ezer Ft):

Kelt: ..........................................., 2006. ...................... hó nap ........... nap

Ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Tu do má sul ve szem, hogy amennyi ben a re giszt rá ci ós ké rel -
men va lót lan ada tok sze re pel nek, az a tá mo ga tás ból való kizárást vonja maga után.

P. H.

...................................................................

a kép vi se let re jo go sult sze mély alá írá sa
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5. számú melléklet a 9/2006. (III. 10.) BM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

A ha zai ren de zé sû sport vi lág ese mé nyek
(a továb biak ban: sport ren dez vény) ren de zé sé nek ál la mi tá mo ga tá sá hoz

1. Az NSH-hoz tá mo ga tá si ké rel met be nyúj tó (jog tu laj do nos) sport szö vet ség re vo nat ko zó ada tok

A sport szö vet ség (jog tu laj do nos)

Neve:

Szék he lye:

Le ve le zé si címe:

Al szám la szá ma: 
(amennyi ben már van, a sport ese mé nyé)

A sport szö vet ség kép vi se le té re jo go sult
sze mély neve:

A kap cso lat tar tó sze mély neve:

Te le fon szá ma:

Fax szá ma:

E-ma il címe:

Tag szer ve ze te i nek szá ma: Iga zolt ver seny zõ i nek szá ma:

Nem zet kö zi ered mé nyes ség:
(Az el múlt öt év ben vi lág- 
és Eu ró pa-baj nok sá gon, vi lág ku pán
el ért pont szer zõ helyezések)

2001

2002

2003

2004

2005

2. A sportrendezvényre vonatkozó adatok

A sport ren dez vény

Meg ne ve zé se:

Ter ve zett idõ pont ja: kez de te: vége:

Ter ve zett hely szí ne:

Jel le ge: vi lág baj nok ság  ( )

Eu ró pa-baj nok ság  ( )

vi lág ku pa ( )

Ter ve zett lé te sít mé nye: Papp Lász ló Bu da pest Sport Aré na ( )

Nem ze ti Sport köz pon tok ( )

Sport fo lió Kht. ke ze lé sé ben lévõ lé te sít mény

egyéb ( )

Je len tõ sé ge: olim pi ai/pa ra lim pi ai kva li fi ká ció ( )

egyéb ( )

Az ese mé nyen részt ve võ or szá gok
vár ha tó száma:

Az ese mé nyen részt ve võ ma gyar
ver seny zõk vár ha tó száma:

Az ese mény re ki lá to ga tó né zõk vár ha tó
száma:

Az ese mé nyen részt ve võ saj tó
mun ka tár sak vár ha tó száma:

Az ese mény vár ha tó mé dia
meg je le né se:
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3. A sport ren dez vén nyel kap cso la tos egyéb ada tok

A lé te sít mény-be ru há zás ra, -fej lesz tés re 
ren del ke zés re álló, sa ját, ál la mi, egyéb
pi a ci forrás (ezer Ft):

In téz mény: Összeg:

In téz mény:

Az esz köz be szer zés re ren del ke zés re
álló, sa ját, ál la mi, egyéb pi a ci for rás
(ezer Ft):

In téz mény: Összeg:

In téz mény:

4. A sport ren dez vény köz vet len meg ren de zé sé vel össze füg gõ költ ség ve tés-ter ve zet

Be vé te lek Összeg (ezer Ft)

NSH-tól igé nyelt, köz vet le nül a ren de zés sel össze füg gõ
tá mo ga tás

Egyéb sport cé lú ál la mi tá mo ga tás (in téz mény)

Szpon zo ri/sa ját be vé tel össze sen:

 pénz be li:

 szol gál ta tás jel le gû:

Rek lámbe vé tel

 pénz be li:

 szol gál ta tás jel le gû:

Tv jog díj

Jog tu laj do nos tól szár ma zó be vé tel

Jegy be vé tel

Akk re di tá ció dí jak

Ne ve zé si dí jak

Szál lás költ ség/éj/fõ össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):

Ét ke zé si költ ség/nap/fõ össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):

Egyéb sport ág-spe ci fi kus be vé tel

Össze sen:

Ki adá sok Összeg (ezer Ft)

Jog díj

Rek lám jog díj

Tv jog díj

Szer ve zé si il le ték
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Uta zá si költ ség/fõ össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):

Szál lás költ ség/éj/fõ össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):

Ét ke zé si költ ség/nap/fõ össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 egyéb részt ve võk (sport ág-spe ci fi kus):

Szál lí tás (he lyi) össze sen:

 részt ve võk:

 ver seny bí rók:

 nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk:

 szer ve zõ bi zott ság tag jai:

 esz köz, fel sze re lés:

 egyéb (sport ág-spe ci fi kus):

Lé te sít mény bér le ti dí jak (tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sá val)
összesen:

Ver seny hely szín ki épí té sé vel össze füg gõ ki adá sok összesen:

 saj tó köz pont, mé dia ál lá sok:

Bér le ti dí jak össze sen:

 busz, gép ko csi:

 mo bil lé te sít mé nyek:

 Tv köz ve tí tés sel össze füg gõ tech ni kai esz kö zök:

 iro da bér let:

 egyéb (sport ág-spe ci fi kus):

Akk re di tá ció

Ér mek

Tisz te let dí jak (ser le gek stb.)
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Hi va ta los ér te kez le tek

Fo ga dá sok

Meg nyi tó és zá ró ün nep ség

Biz ton sá gi szol gá lat

Sportegészségügyi/mentõ szolgálat

Doppingellenõrzés

Informatikai szolgáltatás

Marketing kiadások összesen:

 kiadványok (plakát, fotó, mûsorfüzet, grafika, dekoráció stb.):

 nyomtatványok:

 ajándéktárgyak:

 reklámtevékenység:

 sajtótájékoztató:

 egyéb:

Személyi jellegû kiadások összesen:

 szervezõ bizottság tagjai:

 technikai személyzet:

 tisztségviselõk:

 versenybírók:

 hostessek:

 tolmács:

 bemondó:

 szakértõk:

 egyéb:

Formaruha

Egyéb sportág-specifikus kiadások

Összesen

Kelt: ........................, 2006. ............ hó nap ........... nap

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek. Tu do má sul ve szem,
hogy amennyi ben a re giszt rá ci ós ké rel men va lót lan ada tok sze re pel nek, az a tá mo ga tás ból való ki zá rást von ja maga
után.

P. H.

..........................................................................

a kép vi se let re jo go sult sze mély alá írá sa
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A gazdasági és közlekedési miniszter
11/2006. (III. 10.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésével 
és forgalomban tartásával, környezetvédelmi

felülvizsgálatával és ellenõrzésével, 
továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel

kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjairól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint a köz úti köz le ke -
dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 46/B.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben és 48.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyetértés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for ga -
lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val és

el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség -
gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i -
ról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let 1. szá mú mel -
lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen kez de -
mé nye zett ha tó sá gi el já rá sok ra kell al kal maz ni.

 
(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát

vesz ti a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for -
ga lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val
és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny -
ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
dí ja i ról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 28/2005. (V. 5.) GKM ren de let.

Dr. Kóka Já nos s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 11/2006. (III. 10.) GKM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let hez]

I. Fejezet

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM ren de let alap ján vég zett ha tó sá gi
te vé keny sé gek dí jai

Ft/db
1. A köz úti jár mû vek so ro za tá ra vo nat ko zó en ge dé lye zé si el já rá sok

1.1. Ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge dély 178 900
1.2. So ro zat for ga lom ba he lye zé si en ge dély 178 900
1.3. So ro zat át ala kí tá si en ge dély 109 000

2. A köz úti jár mû tu laj don ság ra, a jár mû al kat rész re, tar to zék ra, ön ál ló mû sza ki egy ség re vo nat ko zó 
en ge dé lye zé si el já rá sok

2.1. Jár mû al kat rész re, tar to zék ra és jár mû tu laj don ság ra vo nat ko zó jó vá ha gyá si jel (,,E”, „e” jel) 
hasz ná la ti engedély 117 300

2.2. Jár mû al kat rész re, tar to zék ra és jár mû tu laj don ság ra vo nat ko zó mi nõ sí tõ jel (,,H” jel) hasz -
ná la ti engedély 60 200

3. A köz úti jár mû re vo nat ko zó en ge dé lye zé si el já rá sok és mû sza ki iga zo lá sok
3.1. Egye di for ga lom ba he lye zés en ge dély 22 800
3.2. Össze épí tés en ge dély 17 600

3.2.1. Ve szé lyes anya got szál lí tó jár mû (ADR), va la mint egye di és kis so ro za tú gyár tá sú
jár mû össze épí té si en ge dély 175 900

3.3. Át ala kí tás en ge dély 11 800
3.3.1. Ve szé lyes anya got szál lí tó jár mû (ADR) át ala kí tá si engedély 88 000



3.4. Ve szé lyes anya got szál lí tó jár mû re elõ írt „ADR” jó vá ha gyá si iga zo lás ki adá sa, érvé -
nyesítése 750

3.5. A nem zet kö zi for ga lom ban való rész vé tel re jo go sí tó „Nem zet kö zi Idõ sza kos Vizs gá la ti 
Bi zo nyít vány”, il le tõ leg iga zo ló lap kiadása, pótlása 1 190

3.6. ,,Mû sza ki adat lap” ki adá sa, pót lá sa 1 190
3.7. A köz úti jár mû mû sza ki ada tá ra, il le tõ leg mû sza ki al kal mas sá gá ra vo nat ko zó iga zo lás ki -

adá sa a köz le ke dé si ha tó ság nyil ván tar tá sá ba bejegyzett adatok alapján 1 190
3.8. Ér vé nye sí tõ cím ke ki adá sa, pót lá sa 420

4. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá lat díja (alap díj)
4.1. Se géd mo to ros ke rék pár 1 900
4.2. Mo tor ke rék pár, to váb bá en nek pót ko csi ja 2 750
4.3. M1 ka te gó ri á jú jár mû (,,sze mély gép ko csi”), to váb bá az M1 és N1 ka te gó ri á jú jár mû höz kap -

csol ha tó pótkocsi 7 700
4.4. N1 ka te gó ri á jú jár mû (,,könnyû te her gép ko csi”) 8 500
4.5. N2, N3 ka te gó ri á jú jár mû vek (,,te her gép ko csik” és „von ta tók”) és M2, M3 ka te gó ri á jú jár mû -

vek (,,au tó bu szok”), to váb bá ezek pótkocsijai 11 800
4.6. Me zõ gaz da sá gi von ta tó, las sú jár mû, ezek pót ko csi jai 6 150

5. Az egyes köz úti jár mû ve ken el vég zett vizs gá la tok to váb bi dí jai – a 4. pont ban meg ha tá ro zott dí -
jon fe lül – (pót díj)
5.1. A ve szé lyes anya got/árut szál lí tó jár mû ADR Meg ál la po dás sze rin ti jó vá ha gyá si vizsgálata 5 800
5.2. Áru- és sze mély szál lí tás ra nem al kal mas kü lön le ges fel épít mé nyû jármû 1 700
5.3. Me net író val (ta cho gráf), il le tõ leg se bes ség kor lá to zó val fel sze relt jár mû vizsgálata 5 800
5.4. Köz úti gép jár mû köz for gal mú sze mély szál lí tás ra való al kal mas sá ga megállapítása 950
5.5. Az emelt se bes ség gel való köz le ke dés re jo go sult au tó bu szok mû sza ki al kal mas sá gá nak

megállapítása 1 180
5.6. Össz ke rék haj tá sú jár mû vizs gá la tá nak díja – a ka te gó ri á já hoz tar to zó an a 4. pont ban meg -

ha tá ro zott díj további – 50%-a
5.7. Ket tõ nél több ten ge lyes jár mû vizs gá la tá nak díja – a ka te gó ri á já hoz tar to zó an a 4. pont ban

meg ha tá ro zott díj további – 50%-a
5.8. Al váz szám (azo no sí tá si jel zés) ha tó sá gi be ütés díja – a ka te gó ri á já hoz tar to zó an a 4. pont -

ban meg ha tá ro zott díj további – 50%-a
5.9. Az en ge dé lye zett át ala kí tást kö ve tõ elsõ idõ sza kos vizs gá lat díja – a ka te gó ri á já hoz tar to -

zó an a 4. pont ban meg ha tá ro zott díj további – 50%-a

6. Gép jár mû fenn tar tó ki je lö lé se vizs gá ló ál lo más ként, va la mint a so ro zat-át ala kí tás ra fel jo go sí tott
hely vizs gá la ti hellyé tör té nõ fel jo go sí tá sa 171 200

7. A „Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal” tör té nõ for ga lom ba he lye zés ese tén – az en ge dé lye zé si és el -
len õr zé si te vé keny sé gért fi ze ten dõ díj – meg egye zik a 4. pont ban a jár mû ka te gó ri á já hoz meg ha -
tá ro zott for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá lat dí já val

II. Fejezet

A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl  szóló 
7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet (a továb biak ban: R.) alapján a közlekedési hatóság 

és a felülvizsgáló szervezet által végzett tevékenységek díjai

1. A gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos köz le ke dé si ha tó sá gi
tevékenységek díja
1.1. Gép jár mû fenn tar tó szer ve zet kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ra tör té nõ ki je lö lé se az R.

7.  § (1) bekezdése alapján 85 700
1.2. A fe lül vizs gá ló szer ve zet to váb bi ka te gó ri ák vizs gá la tá ra tör té nõ fel jo go sí tá sa,

kategóriánként 7 300
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1.3. A kör nye zet vé del mi iga zo ló lap vagy pla kett ki adá sá nak díja az 1.6. pont ki vé te lé vel 1 180
1.4. Mû szer egy ség „Rend sze res Kör nye zet vé del mi Fe lül vizs gá la tá ra Al kal mas” (RKFA) mi -

nõ sí té se és új ra mi nõ sí té se (mû szer tí pu son ként) az R. 8.  §-a alapján 35 400
1.5. A meg sé rült iga zo ló lap, va la mint az el ve szett vagy meg sé rült pla kett R. 9.  § (3) be kez dés

sze rin ti pót lá sá nak díja 1 180
1.6. A fegy ve res erõk és rend vé del mi szer vek ré szé re az iga zo ló la pot vagy pla ket tet a köz le ke -

dé si ha tó ság az ön költ ség meg té rí té se ellenében adja ki

2. A fe lül vizs gá ló szer ve zet ál tal vég zett kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat (SZJ 74.30) díja
2.1. Ha gyo má nyos két üte mû Ot to-mo to ros és dí zel mo to ros gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let

2.2.3. pont)
2.1.1. két üte mû (ideért ve az R. 1. szá mú mel lék let 1.8. pont ja sze rint 45 kód dal ren del ke zõ 

motorokat) 2 900
2.1.2. Dí zel mo to ros 5 400

2.2. Ha gyo má nyos Ot to-mo to ros négy üte mû gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let 2.2.2. pont) 4 550
2.3. Csök ken tett szennye zé sû gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let 2.2.1. pont) 5 400
2.4. Kor sze rû, kör nye zet ba rát gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let 2.1. pont)

2.4.1. ben zin- és dí zel mo to ros gép ko csi (ideért ve az R. 1. szá mú mel lék let 1.8. pont ja sze -
rint 55 kód dal ren del ke zõ motorokat) 6 100

2.4.2. ben zin mo to ros gép ko csi, amely hez cél mû szer (spe ci á lis for du lat szám mé rõ)
szükséges 8 500

2.4.3. elekt ro ni ku san sza bá lyo zott be fecs ken de zé sû dí zel mo to ros
2.4.3.1. sze mély gép ko csi, kis te her au tó és kis busz (meg en ge dett leg na gyobb össz -

tömeg <= 3500 kg) 8 500
2.4.3.2. te her gép ko csi, von ta tó és au tó busz (meg en ge dett leg na gyobb össz -

tömeg > 3500 kg) 11 600
2.5. A meg sé rült iga zo ló lap, el ve szett vagy meg sé rült pla kett R. 9.  § (3) be kez dés sze rin ti pót lá -

sá nak, va la mint az iga zo ló lap és pla kett rend szám vál to zás  miatti cse ré jé nek díja az
1.5. pont ban meghatározott díjon felül 460

2.6. A gép ko csi nak a mo tor ál la pot fe lül vizs gá la tát és a ki pu fo gó gáz szennye zõ anyag-tar tal má -
nak mé ré sét is ma gá ban fog la ló, a gyár tó ál tal elõ írt fu tás tel je sít mény sze rin ti el len õr zé se
vagy ja ví tá sa után a gép ko csi tu laj do no sá nak (üzem ben tar tó já nak) az 1.3. pontban
meghatározotton felül fizetendõ díja 460

III. Fejezet

A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl  szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben
meghatározott egyes közlekedési hatósági eljárások díjai

1. A re giszt rált bon tó-hul la dék ke ze lõ te vé keny ség hez kap cso ló dó köz le ke dé si hatósági díjak
1.1. A re giszt rált bon tó-hul la dék ke ze lõ te vé keny ség köz le ke dé si ha tó sá gi nyil ván tar tás ba

vételének díja 175 900
1.2. A „Bon tá si át vé te li iga zo lás” díja 2 950

2. A se bes ség kor lá to zó és a me net író ké szü lék (ta cho gráf) be épí tés hez kap cso ló dó köz le ke dé si
hatósági díjak
2.1. A se bes ség kor lá to zó vagy me net író (ta cho gráf) be épí tõ mû hely nyil ván tar tás ba vételi díja 175 900
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1019/2006. (III. 10.) Korm.

határozata

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
beruházások megvalósításának gyorsításáról 

és egyszerûsítésérõl  szóló tör vény egyes
rendelkezéseinek megvalósítását biztosító

finanszírozás egyes kérdéseirõl

1. A Kor mány el ren de li, hogy a nem zet gaz da sá gi
szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí -
tá sá nak gyor sí tá sá ról és egy sze rû sí té sé rõl  szóló tör vény
egyes ren del ke zé se i vel érin tett ha tó sá gok nak, il let ve szak -
ha tó sá gok nak, va la mint bí ró sá gok nak a tör vény vég re haj -
tá sá val köz vet le nül össze füg gõ, in do kolt költ ség nö ve ke -
dé sé nek fe de ze tét, rész le tes költ ség terv alap ján, a
2007–2013. kö zöt ti igaz ga tá si rend szer kor sze rû sí té se
ope ra tív prog ram ba – a tör vény ki hir de té sé nek nap ját
köve tõen – be kell ter vez ni. A költ ség nö ve ke dés in do kolt -
sá gá ról, il let ve an nak mér té ké rõl az ope ra tív prog ra mért
fe le lõs mi nisz ter dönt. A tör vény ha tály ba lé pé sé tõl az ope -
ra tív prog ram be nyúj tá sá ig szá mí tott idõ szak ban fel me rü -
lõ több let költ sé gek fe de ze tét a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
XIX. EU in teg rá ció fe je zet, 2. cím, 9. al cím, „EU tá mo ga -
tá sok in téz mény rend sze ré nek fej lesz té se” fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány zat ból kell el kü lö ní te ni.

Fe le lõs: eu ró pai ügye kért fe le lõs 
 tár ca nél kü li mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt vezetõ miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. Ez a ha tá ro zat köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
k ö z l e m é n y e

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII.
tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert -

hez tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye -
ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket
és te me té si he lye ket a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság ha tá -
roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Ke gye le ti
Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet 3.  § a) pont já ban biz to sí tott dön té si
jog alap ján:

1. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2006. feb ru ár 1-jén
tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

3/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta:

– Kis kun ha las, Kos suth és Ber csé nyi utca sar ka, a ha la -
si csa ta 234 hõsi ha lott já nak sír bolt ja és em lék mû ve

– Kis kun ha las, Új Re for má tus te me tõ
= Ba rá to si Bibó csa lád sír kert je VIII. Táb la
= Zseny Jó zsef  XIII. Táb la 5 sor 42/43 sír hely
= Gaál La jos XIII. Táb la 7 sor 41–43 sír hely

– Kis kun ha las, Régi Re for má tus te me tõ
= Vári Sza bó Ist ván 23/III. Táb la 13. sor 7. sír

4/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Rá kos pa lo tai te me tõ
(Bu da pest, Szent mi há lyi út 111.) 36/A par cel la 0 sza kasz
1 sor 1/2 sír he lyét

6/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Fi u mei úti te me tõ (1086 
Bu da pest, Fi u mei út 16.) 21-es par cel lá ját

7/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Habs burg-Lot ha rin gi ai
csa lád ná do ri ágá nak bu da vá ri sír bolt ját.

Jó kai Anna s. k.,
a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság el nö ke

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren -
delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken
kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs -
köny vek sor szá mát te szi köz zé:

519150F
434274A
719203C
624392F
551587B
496451D
532261D
157927F
205475C
362083D
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834418D
555187D
418276D
663066D
942816B
947410D
060365B
246878C
567685F
784946D
826016E
596610C
952581B
617400F
995109C
317709D
853612D
838158E
169963E
550134A
147339F
671420B
233485D
405943B
746532B
345948C
378369E
509449C
948727C
132954E
149446F
009207E
887658C
201039D
391370F
113914C
130622F
236665A
107391F
105805E
104121D
630361B
334819B
238882D
116889F
809657D
779062C
576429B
538484D
829929D
646061D
621778C
095982D
717189A
453084A
860685B

301216C
287531C
580571C
185532F
572794D
727839C
810756A
732454B
891555C
001710B
787117A
745185C
944834C
687118C
466202E
536657A
430200C
357201E
853719D
418547E
828385D
834145E
701059C
075412D
701132A
005566E
009857C
438580B
175007F
099082F
715134C
970059B
077113D
006475G
376458C
232595D
126869C
944383E
092278D
729388D
633962D
574713F
112745E
028199E
403483C
281379C
022829C
799691E
543981C
636403D
080052E
433978A
952224B
041332D
147875E
103224C
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533883B
301835D
408297C
523864D
352791A
096724C
100740C
100944C
957967B
349241C
803819B
136467F
848328C
544904C
792794D
658345A
612552E
968804D
690611B
998287A
967859B
076446C

907675A
010859C
655248B
352149B
077390E
134708A
845977C
078745B
454500C
773403C
899753D
322169C
178544E
616119A
554846B
244153B
319809B
418084F
342679D

Közlekedési Nyilvántartó Osztály



MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2006. február hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2006. évi 28. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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